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Leeswijzer  
 
Ons jaarverslag is opgedeeld in twee jaarstukken.  
 
Jaarstuk 1: Jaarverslag Volkshuisvestelijk 
Het eerste deel van het jaarverslag bevat de inleiding (hoofdstuk 1) en de samenvatting 
(hoofdstuk 2). In dit deel besteden we verder aandacht aan de keuzes uit onze strategische 
visie, onze missie en onze kernwaarden (hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 staat de 
samenwerking met onze huurders en stakeholders centraal. Hierin besteden we ook 
aandacht aan de resultaten van de in 2018 uitgevoerde visitatie van onze organisatie. We 
blikken op een transparante manier terug op zowel onze prestaties als de verbeterpunten. 
In de hoofdstukken 6 tot en met 11 beschrijven we de resultaten aan de hand van de vijf 
thema’s uit onze strategische visie en de ontwikkelingen binnen de organisatie. We blikken 
samen met u terug op 2018. Welke doelstellingen uit onze strategische visie en interne 
doelstellingen hebben we gehaald? Waar zijn we trots op en wat kan en moet beter? In ons 
jaarverslag leest u waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. 
 
Jaarstuk 2: Jaarverslag Financiële resultaten en Governance 
Het tweede deel gaat over de behaalde financiële resultaten en betreft een afzonderlijk 
document. In hoofdstuk 1 geven we helder aan of we onze doelstellingen hebben gehaald en 
waar we tevreden neutraal of ontevreden we zijn. In het deel ‘Governance’ lichten we toe hoe 
Vidomes als organisatie functioneert. Zowel vanuit het oogpunt van het bestuur als vanuit de 
Raad van Commissarissen. Zo wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan zaken als: 
risicomanagement en integriteit. Het verslag van de Raad van Commissarissen is 
opgenomen in hoofdstuk 3. Het slothoofdstuk bevat het verslag van de Ondernemingsraad 
van Vidomes. Dit onderdeel bevat ook de jaarrekening en de overige gegevens.  
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Deel I Jaarstukken Volkshuisvestelijk  
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1. Inleiding  
 
2018 was een uitstekend jaar voor Vidomes. We werken steeds beter samen met onze 
belangrijkste stakeholders: gemeenten, huurdersorganisatie, collega-corporaties en andere 
partners. En dat horen we ook terug van de stakeholders zelf.  
 
We zouden toch graag nog meer willen investeren dan we nu van plan zijn voor de komende 
jaren. Door het sociale huurakkoord en de fiscale lasten staat onze investeringsruimte voor 
de huurders helaas onder druk. We blijven continu streven naar een daadkrachtige en 
efficiënte organisatie, passend bij de opgave die we hebben. Daarin heeft de klant een 
centrale rol. We zetten stevig in op de klant, op wijk- en complexbeheer en we investeren 
bewust in onze organisatie en medewerkers. Daar hangt een prijskaartje aan, maar levert ook 
het nodige op. In 2019 en de jaren erna kijken we wederom kritisch naar waar we ons geld 
aanbesteden en wat nog beter kan. We zetten in op een vermindering van onze 
bedrijfskosten, maar het is niet ons doel om persé een “goedkope” corporatie te zijn. Ons 
maatschappelijke resultaat is en blijft leidend. 
 
We boekten het afgelopen jaar een flink aantal mooie resultaten. Zowel financieel als sociaal. 
Daar kijken we met gepaste trots op terug. Toch zijn er in 2018 ook zaken geweest, die we 
graag (verder) willen verbeteren.   
 
Resultaten waar we trots op zijn: 

• veel aandacht voor het Manifest Passend Wonen  

• tevredenheid van onze stakeholders volgens de visitatie  

• samenwerking met de Huurdersraad Vidomes 

• onze leefbaarheidsaanpak in de wijken 

• uitvoering van het planmatig onderhoud  

• drastische verlaging van het aantal ontruimingen  

• samenwerking met de partners om financiële problemen van bewoners aan te 
pakken 

• samenwerking met gemeenten, huurdersorganisaties en collega-corporaties over de 
prestatieafspraken in de werkgemeenten 

• samenwerking in de werkgemeenten rond verduurzaming 

• subsidie voor de energietransitie in de pilotwijk Palenstein  

• gezonde financiële huishouding 

• gematigde stijging van de huuropbrengst met een plus van 0,7% 
 
 
Verbeterpunten komende periode. We willen: 

• hogere klanttevredenheid van onze huurders  

• betere scores in de Aedes-benchmark 

• snellere realisatie van nieuwbouw sociale huurwoningen 

• betere doorstroming in sociale huursector 

• meer afspraken met gemeenten over nieuwbouwlocaties 

• minder inhuur van externe medewerkers  

• verlaging van de fiscale last voor corporaties  

• verlaging van onze bedrijfslasten 
 
Wijzigingen in de Raad van Bestuur 
Begin 2018 nam bestuurder Klaas Franken ontslag. Uit feitenonderzoek van de Raad van 
Commissarissen bleek dat hij niet transparant was geweest over aanbrengvergoedingen in 
een eerdere interim-periode bij Vidomes. Monique Groskamp nam op interim-basis de CFO-
taken waar. Op 1 oktober benoemde de Raad van Commissarissen Jacco Maan tot nieuwe 
CFO. Met zijn komst is de Raad van Bestuur weer compleet. 
 
 
Daphne Braal en Jacco Maan  
bestuurders 
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2. Jaar in vogelvlucht  
 
 
Onze ambities en prestaties 
In dit jaarverslag blikken we terug op 2018. Net als vorig jaar geven we per hoofdstuk aan 
waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en 
moeten. We zijn daar transparant over. In dit voorwoord ziet u alvast een samenvattend 
‘Vidomes-stoplicht’: 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voldoende geschikte woningen met 
toekomstwaarde 

   

Duurzaam in balans     

Tevreden klanten    

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

   

Bij elkaar brengen: goede match tussen 
pand en klant  

   

Financiële positie     

Organisatie Vidomes    

  
Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde 
De realisatie van de portefeuillestrategie staat onder druk. Zo zijn er meer sociale 
huurwoningen in onze regio nodig en moeten we meer investeren in onze woningvoorraad. 
Gelijktijdig dalen onze investeringsmogelijkheden door de fiscale lastendruk en de hogere 
bouwkosten. We zijn tevreden over onze grote inspanningen voor onderhoud: we hebben 
voor € 34 miljoen uitgevoerd en daarmee de kwaliteit van ons vastgoed verbeterd voor onze 
huurders. Ook de omvang van het huidige nieuwbouwprogramma stemt ons positief. Over de 
lange voorbereidingstijden zijn we minder positief.      
 
Duurzaam in balans 
De verduurzaming en het CO2-neutraal maken van ons vastgoed zijn de grote uitdagingen 
voor de komende dertig jaar. We zijn hier volop mee bezig samen met onze werkgemeenten. 
Voor de korte termijn hebben we mooie resultaten behaald. Zo hebben we inmiddels 631 
woningen met zonnepanelen en is 92% van de open verbrandingstoestellen verwijderd. Ook 
in de eigen bedrijfsvoering is duurzaamheid inmiddels een regulier onderdeel.  
 
Tevreden klanten 
In 2017 kondigden we aan dat we alles uit de kast zouden halen om de klanttevredenheid 
van onze huurders te verbeteren. Gelukkig zien we de huurderstevredenheid in onze 
onderzoeken stijgen. De grootste sprong hebben we gemaakt in de tevredenheid over de 
uitvoering van het planmatig onderhoud. Helaas zie we deze positieve resultaten nog niet 
terug in de Aedes-benchmark. Deze benchmark geeft de relatieve positie van Vidomes weer 
ten opzichte van de andere corporaties. Wij focussen ons op de klantscores in onze eigen 
onderzoeken. We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet.  
Jaar op jaar zien we ook de contacten met onze huurders toenemen op social media. In 2018 
met 50%. De komende periode spelen we beter in op specifieke wensen van groepen 
huurders. 
 
In het oog in het hart 
In het sociaal domein hebben we mooie resultaten behaald. Het aantal ontruimingen is flink 
gedaald en we haalden ons deel van de gemeentelijke taakstellingen bij de huisvesting van 
statushouders. Verder maakten we nieuwe afspraken over de huisvesting van kwetsbare 
groepen en over de vroegsignalering van schulden. De werkwijze op het gebied van de 
leefbaarheid met wijk- en complexstrategieën en leefbaarheidsprogramma’s werkt prima.  
We zijn bezig met de herontwikkeling van voormalig verzorgingshuis ’t Seghewaert in 
Zoetermeer, waarbij zowel sloop/nieuwbouw als transformatie van het bestaande gebouw 
mogelijkheden zijn.  
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Bij elkaar brengen 
Van alle nieuwe verhuringen is 87% betaalbaar verhuurd. Dat is een fraai cijfer, waarmee we 
de huren zo laag mogelijk proberen te houden voor onze huurders. De doorstroming wordt 
steeds belangrijker. Het aantal mutaties steeg in 2018 tot 970. Dit gaat de goede kant op, 
maar is nog wel onder ons streefaantal van 1.200. De druk op de sociale huurwoningen 
neemt nog steeds toe. Zo nam het gemiddelde aantal reacties op een sociale huurwoning toe 
naar ruim 210 in 2018. Ook de gemiddelde wachttijd in onze regio liep weer verder op: in 
Rijswijk bijvoorbeeld tot 64 maanden, in Leidschenveen tot 109 maanden. Het afgelopen jaar 
zijn we ook volop bezig geweest met het Manifest Passend Wonen. Daar hebben we veel 
bijval voor geoogst, maar ook kritiek. 
 
Goed georganiseerd 
De organisatie Vidomes ontwikkelde zich de afgelopen periode positief. In 2018 schonken we 
veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarbij stonden zelf 
resultaat en klantgericht werken centraal. Ook het gebruik van het persoonlijk 
loopbaanbudget nam flink toe. Veel collega’s hebben deelgenomen aan bijeenkomsten die 
door ‘Corporaties in Beweging’ zijn georganiseerd. Tot slot hebben we nieuwe aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Speerpunten daarbij zijn thema’s als vitaliteit, duurzame 
inzetbaarheid en talentontwikkeling. We hebben wel te maken met relatief hoge kosten van 
de organisatie. Een deel daarvan heeft te maken met de eigen bewuste keuze. Het gaat dan 
om bijvoorbeeld de 21,5 fte aan complexbeheerders dicht bij onze huurders. Het heeft ook te 
maken met inhuur van externe collegae en experts. Dat zijn we al aan het terugdringen en 
gaan we ook de komende tijd mee door. We willen de bedrijfslasten verder verlagen. 
 
Financieel resultaat 
We voldoen aan alle financiële normen, die onze externe toezichthouders aan ons stellen. 
Onze financiële continuïteit is daarmee geborgd. We zijn een financieel gezonde corporatie, 
waarbij ons verdienmodel jaarlijks een positieve operationele kasstroom laat zien. Dat is de 
basis. Onze ambities gaan echter verder. We willen een maatschappelijke bijdrage blijven 
leveren op de gebieden betaalbaarheid, beschikbaarheid, vastgoedkwaliteit en ook op 
duurzaamheid. Maar er zijn ontwikkelingen die negatief zijn voor de realisatie van onze 
ambities: het gaat dan met namen om de verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en 
de gestegen bouwkosten. Dit legt een behoorlijk beslag op onze te bestedingsmogelijkheden. 
 
De operationele kasstromen laten een positief beeld zien in 2018 (€ 14,7 miljoen positief). Dit 
is inclusief € 12,5 miljoen verhuurdersheffing. Het resultaat op de exploitatie van ons 
vastgoed, rekening houdend met uitgaven voor leefbaarheid en rente, bedraagt € 21 miljoen 
positief. Dit behaalde resultaat investeren we weer in ons vastgoed. Vorig jaar was dit € 25,7 
miljoen. Het totale jaarresultaat 2018 bedraagt € 251 miljoen positief. Dit komt echter 
voornamelijk door een enorme stijging van de waarde van ons vastgoed dit jaar (ruim € 230 
miljoen). Dit betekent niet dat we door de toegenomen waarde van ons vastgoed direct extra 
ruimte hebben om te investeren. Bakstenen zijn geen bankbiljetten. We blijven deze 
woningen verhuren en incasseren de waardestijging daarmee niet. 
 
Een toelichting op de belangrijkste posten, waaruit het jaarresultaat is opgebouwd: 

• In 2018 waren de huuropbrengsten € 117,9 miljoen, ten opzichte van € 116,7 miljoen 
in 2017 (inclusief voorraadmutaties).  

• Het onderhoud bedroeg € 41,5 miljoen in 2018 (2017: € 34,1 miljoen). De stijging ten 
opzichte van vorig jaar komt met name door de toename van het planmatig 
onderhoud. 

• De rentelasten in 2018 (€ 21,7 miljoen) zijn gedaald in vergelijking met 2017  
(€ 23,8 miljoen). Dit komt door zowel de aflossingen van de leningen als door de 
lagere rente.  
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3. Strategische visie, missie en 
kernwaarden  

3.1  Onze strategische visie en missie 

Wonen is een essentiële basis in het leven van mensen. Vandaar ons motto ‘Wonen is leven’. 
Vidomes maakt het verschil voor mensen door hen een thuis te bieden. In onze strategische 
visie ’Verschil maken!’ hebben we onze visie, missie en thema’s uitgewerkt. Vidomes wil het 
verschil maken in maatschappelijke vraagstukken rondom wonen. Niet alleen voor onze 
huurders, maar ook voor de wereld om ons heen. 
 
De prioriteiten uit de vorige strategische visie zijn nog steeds actueel. De uitdagingen zijn de 
afgelopen periode alleen maar groter geworden:  

• oplopende wachttijden voor woningzoekenden 

• meer huurders in de knel 

• meer kwetsbare mensen 

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

3.2  Onze klantwaarden  

Dit mogen bewoners van ons verwachten  
Hoe zorgen we dat onze bewoners tevreden, of liever nog, enthousiast zijn over onze 
dienstverlening? In onze klantvisie onderscheiden we vier klantwaarden. De komende jaren 
willen we onze dienstverlening verbeteren door deze klantwaarden in onze manier van 
werken te verankeren. 
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4. Samenwerking huurders en 
stakeholders 

4.1 Stakeholdersbijeenkomst 2018  

“Veerkracht van onze huurders bij verduurzaming.” Dat was de titel van de Vidomes-
stakeholdersbijeenkomst op 30 oktober 2018. We kunnen met elkaar terugkijken op een 
geslaagde en inspirerende sessie. Bijna zeventig vertegenwoordigers van gemeenten, 
corporaties, zorgpartijen, welzijnspartners, vastgoedpartijen, duurzaamheidsadviseurs, de 
Huurdersraad, de Raad van Commissarissen en andere partners bezochten deze 
bijeenkomst. Samenwerking en van elkaar leren is essentieel om resultaten voor onze 
huurders te behalen. 
 
Draagvlak creëren bij bewoners 
Matthijs Uyterlinde, werkzaam bij Platform31, is onderzoeker en expert op het gebied van 
verduurzaming en wijkaanpak. Volgens hem is er nog veel te winnen als het gaat om 
draagvlak bij bewoners. “Milieu-inspanningen worden lang niet zo breed gedragen als we 
denken. Ongeveer een derde van de Nederlanders vindt inspanningen voor het milieu 
belangrijk, eenzelfde deel heeft er niets mee en een bijna even grote groep is er onverschillig 
over. Uyterlinde verwacht dat er de komende jaren weer veel wijkgerichter gewerkt wordt en 
ziet dan ook mogelijkheden voor een integrale fysieke aanpak. Daarbij is er tegelijkertijd 
aandacht voor zowel de sociale wijkaanpak als voor verduurzaming.  
 
Systematiek van The Natural Step 
Koj Koning, districtsmanager bij collega-corporatie Woonbedrijf Eindhoven, vertelde onze 
stakeholders over hoe zij met haar gebiedsteam werkt aan de ambitie om binnen tien jaar 
volledig circulair te bouwen, te onderhouden en te slopen. In Eindhoven werken de 
corporaties en de gemeente al sinds 2012 via deze systematiek van The Natural Step. 
Woonbedrijf Eindhoven richtte zich als eerste op het versterken van het collectief bewustzijn. 
 
Bezoek aan vastgoedprojecten 
De stakeholders bezochten drie vastgoedprojecten van Vidomes. Medewerkers en bewoners 
vertelden over de werkzaamheden, de leerpunten en wat de werkzaamheden met de 
bewoners hebben gedaan. De ontwikkelingen in de projecten kwamen helder naar voren. 
Stakeholders stelden het op prijs dat onze medewerkers niet alleen succesverhalen 
vertelden. Ze stelden zich kwetsbaar op en vertelden eerlijk over de eigen ervaringen en die 
van bewoners. Ook de aanwezige bewoners vertelden hun ervaringen aan de stakeholders.   

4.2 Prestatieafspraken in werkgemeenten  

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 maken we jaarlijks prestatieafspraken 
met onze gemeenten, huurdersorganisaties en collega-corporaties. In onze werkgemeenten 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft en Zoetermeer hebben we weer nieuwe afspraken 
gemaakt.   
 
Ons Woonbod aan de gemeenten 
We starten de jaarcyclus met het uitbrengen van ons Woonbod vóór 1 juli. In het bod 
presenteren wij de gemeente wat wij de komende jaren gaan doen. Gelijktijdig geven we aan 
wat wij van hen nodig hebben om optimaal te presteren. Ook zaken die we graag samen met 
de gemeente aanpakken, verwerken we in ons bod.  
 
Nieuwe afspraken, nieuwe wethouders 
Het is telkens een intensief proces om tot nieuwe prestatieafspraken te komen. Het afgelopen 
jaar was het spannend hoe alles na de gemeenteraadsverkiezingen zou lopen. We kregen te 
maken met nieuwe wethouders op de voor ons belangrijke terreinen Wonen, Duurzaamheid 
en Sociaal domein.  
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Startsessies rond prestatieafspraken Rijswijk en Leidschendam-Voorburg  
In de werkgemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg maakten we in 2018  de stap naar 
verbreding van het draagvlak. Daar organiseerden we startsessies over een viertal thema’s:  

• beschikbaarheid en betaalbaarheid 

• wonen met zorg 

• duurzaamheid 

• leefbaarheid, veiligheid en wijken 

Tijdens de sessies waren vakspecialisten van de partnerorganisaties aanwezig, evenals 
vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties. Deze werkwijze is ons goed bevallen. We 
zijn erin geslaagd om relatief snel tot geactualiseerde prestatieafspraken te komen. Hoewel 
alle partijen positief zijn over de nieuwe aanpak, willen we de komende periode wel meer met 
de realisatie bezig zijn en minder met het proces om tot nieuwe afspraken te komen. Dit is 
een gezamenlijke uitdaging voor alle partners. 
 
Bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden 
In Rijswijk, Delft en Zoetermeer hebben we – samen met de collega-corporaties – 
kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraadsleden. We laten hen graag 
weten waar we mee bezig zijn. Bovendien is het fijn om elkaar beter te leren kennen en te 
vinden. Zowel de raadsleden, de collega-corporaties als wij zijn tevreden. Daarom herhalen 
we deze bijeenkomsten in de komende periode. Ook starten we ermee in Leidschendam-
Voorburg.  
 
Samenwerking sociaal domein 
De samenwerking met partners in het sociaal domein wordt steeds belangrijker – niet alleen 
met de gemeenten, maar juist ook met de zorg- en welzijnspartijen. De woningcorporaties 
vormen een belangrijke schakel in het huisvesten van kwetsbare groepen. Zowel ouderen als 
gehandicapten en mensen met psychische problematiek wonen steeds vaker thuis. Dat kan 
alleen als er een goed vangnet in de wijk is.  
 
Om de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn in Delft te verbeteren, hebben 
gemeente, corporaties, partners in zorg en welzijn en zorgverzekeraar/zorgkantoor het 
convenant ‘Langer en Weer thuis’ getekend. Wat Vidomes betreft een mooi  
begin. In alle werkgemeenten maken we nu afspraken over de aantallen te huisvesten 
kwetsbare groepen en over het creëren van woonomgevingen waar ouderen lang zelfstandig 
kunnen wonen (zie hoofdstuk 9).  

4.3 Samen met bewoners  

Huurdersraad Vidomes 
Sinds 1 mei 2016 kent Vidomes een centrale Huurdersraad die kritisch en constructief 
meedenkt op beleidsniveau. We betrekken de Huurdersraad bij diverse onderwerpen. Door 
de goede en intensieve samenwerking met de raad kunnen we de inbreng van bewoners 
beter waarborgen en meenemen in de beleidsvorming. De Huurdersraad neemt daarnaast 
volledig deel aan de gesprekken over de prestatieafspraken die we maken in alle 
werkgemeenten. Net als de gemeente en corporaties ondertekent ook de Huurdersraad deze 
afspraken. De Huurdersraad had vier vacatures aan het begin van 2018. Eind van het jaar 
waren er nog drie vacatures: één in Delft en twee in Rijswijk. 
 
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) 
In oktober 2018 ondertekenden vijftien huurdersorganisaties, waaronder de Huurdersraad 
Vidomes, de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden. Samen vormen 
zij de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Dankzij de regionale 
samenwerking tussen huurdersorganisaties – uniek in Nederland – is de SHH een 
gelijkwaardige partner voor de beleidsmakers in de regio.  
 
Bewonerscommissies 
In 2018 waren er gemiddeld 57 bewonerscommissies actief. Er is ingezet op een verdere 
professionalisering van de bewonersparticipatie. Zo is er samen met de Huurdersraad een 
afsprakenkader vastgesteld. Hierin staan de rechten en plichten die bewonerscommissies en 
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Vidomes vanuit de Overlegwet hebben. Er wordt meer verwacht van de 
bewonerscommissies, maar ook van Vidomes. Met de bewonerscommissies die hieraan niet 
kunnen of willen  meedoen, kijken we samen of andere vormen van participatie beter passen.  
 
Verder is er gewerkt aan gezamenlijke kennisdeling. Zo hebben we – samen met de 
Huurdersraad –  in het ADO Stadion een kennisdag voor alle leden van de 
bewonerscommissies georganiseerd. Na een rondleiding door het stadion vertelde een jurist 
wat er juridisch wel en niet mogelijk is bij het aanpakken van overlast en hoe een rechter naar 
overlastzaken kijkt. Ook waren er verschillende workshops: de bewonerscommissies gingen 
over diverse onderwerpen in gesprek met medewerkers van Vidomes en de SVH. 
In het najaar hebben we alle leden van de bewonerscommissies uitgenodigd voor de 
bedankdag. Met livemuziek en een buffet hebben we alle betrokken bewoners bedankt voor 
hun inzet.  
 
Participatie bij renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten 
Bij grote renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten gaat Vidomes het gesprek aan met 
bewoners of een afvaardiging daarvan. We streven ernaar om samen met de bewoners een 
inspraakvorm te organiseren die het beste bij de situatie past. In overleg bepalen we welke 
(sociale) maatregelen we voor de bewoners kunnen treffen. Denk bijvoorbeeld aan een 
logeerwoning, een tijdelijke keuken of een rustwoning. In 2018 waren er negen 
Klankbordgroepen actief. In deze groepen zitten we tijdens de voorbereiding en uitvoering 
van de plannen met de bewoners om tafel.  
Bij de projecten Jacob Gilleshof en Westeinde hebben we al in een vroegtijdig stadium met 
de bewoners overlegd. Uit deze gesprekken zijn weer nieuwe Klankbordgroepen ontstaan. 
 
Participatie bij gemengd beheer  
In wooncomplexen met zowel een Vereniging van Eigenaren (VvE) als een 
bewonerscommissie heeft een afvaardiging van de huurders ook stemrecht in de Algemene 
Ledenvergadering. Om de bewonerscommissie van goede input te voorzien, houden we 
vooraf een enquête onder de huurders van het VvE-complex. De uitkomst van de enquête 
bespreken we voor de Algemene Ledenvergadering met de bewonerscommissie. In 
complexen zonder bewonerscommissie houden we ook een enquête. Zo kan Vidomes tijdens 
het stemmen op de Algemene Ledenvergadering rekening houden met de wensen van de 
bewoners. 
 
Buurtpanels 
In een aantal buurten hebben buurtbewoners zich verenigd in buurtpanels. De bewoners uit 
de buurtpanels maken zelfstandig nieuwsbrieven om buurtbewoners op de hoogte te houden 
van wat er speelt. Ook organiseren ze gezamenlijke activiteiten om de buurt leefbaar en 
schoon te houden.  
 
Andere vormen van participatie 
Vidomes zet in op een verbreding van de participatievormen. Zo kunnen we meer maatwerk 
aan de georganiseerde bewoners bieden. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonerspanels, 
activiteitencommissies en leefbaarheidscommissies.  

4.4 Partners  

Vidomes is lid of partner van verschillende overkoepelende organisaties en kennis- en 
netwerkorganisaties. 
 
Landelijke en regionale koepelorganisaties 

• Aedes, koepel van woningcorporaties 

• Sociale Verhuurders Haaglanden 
 
Kennis- en netwerkorganisaties 

• De Vernieuwde Stad, een platform van grotere maatschappelijk betrokken 
woningcorporaties 

• Corpovenista  

• Platform31 
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5. Visitatie: huis op orde, 
betaalbaarheid gewaarborgd 
 
In 2018 heeft Vidomes zich laten visiteren. Behalve dat zo’n visitatie elke vier jaar wettelijk 
verplicht is, vindt Vidomes het zélf ook belangrijk om haar maatschappelijke meerwaarde aan 
te tonen. Visitatoren van het onafhankelijke bureau Raeflex voerden het onderzoek over de 
periode 2014-2017 uit volgens de visitatiemethodiek 5.0 van de Stichting Visitaties 
Woningcorporaties.  
 
Van intern naar meer extern gericht 
De visitatie startte met een ‘position paper’ van het bestuur, met als titel: “Van ‘het huis op 
orde’ naar ‘de huurder weer centraal’. Hierin kijkt het bestuur terug op de afgelopen vier jaar. 
Volgens de visitatiecommissie een waardevolle start van de visitatie. De visitatiecommissie 
geeft aan dat het bestuur in de ‘position paper’ een helder beeld geeft van de ontwikkeling 
van Vidomes in de afgelopen vier jaar: van ‘het huis op orde’ naar ‘de huurder weer centraal.’ 
De visitatiecommissie herkent dit: de focus is verlegd van meer intern naar meer extern 
gericht. Vergeleken met de cijfers van de vorige visitatie valt vooral de 7,4 voor Governance 
in positieve zin op.   
 
Tabel 4.01. Behaalde resultaten visitatie 2018 en 2014 

Onderwerpen visitatie 2018 2014 

Presteren naar opgaven en ambities 6,9 7,0 

Presteren volgens belanghebbenden 7,2 7,2 

Presteren naar vermogen 7,1 7,1 

Governance 7,4 6,9 

 
Huis op orde en betaalbaarheid gewaarborgd 
De commissie omschrijft de resultaten van de visitatie als: huis op orde, betaalbaarheid 
gewaarborgd. De afgelopen visitatieperiode is veel energie uitgegaan naar het huis op orde 
brengen: zowel financieel als organisatorisch. De commissie geeft verder aan dat Vidomes 
een aantal belangrijke maatschappelijke prestaties heeft geleverd. Vooral op het gebied van 
betaalbaarheid en beschikbaarheid heeft Vidomes goed gepresteerd. 
 
Open en eerlijke cultuur 
We zijn blij met de complimenten die we kregen voor onze prestaties op het gebied van 
betaalbaarheid en beschikbaarheid, en voor innovatieve projecten als: Doe Mee en de 
Flatcoach. We waarderen het dat de commissie onze inspanningen erkent. Wij herkennen 
ons als organisatie in de bevindingen van de commissie. Het is voor ons een mooi 
compliment dat de commissie, in de korte periode dat zij met Vidomes werkt, de openheid en 
eerlijkheid in onze cultuur heeft ervaren. Daar zijn we trots op.  
 
Aanbevelingen 
De commissie geeft Vidomes ook een vijftal concrete aanbevelingen: 
 

1. Extra werken aan klanttevredenheid 
De klanttevredenheid is voor ons het grootste aandachtspunt. In 2017 maakten we 
een nieuwe klantvisie, waarin we onze klantwaarden benoemen. Op basis van deze 
visie zetten wij in op verbetering van onze dienstverleningsprocessen en onze 
communicatie met de huurder. De positieve resultaten hiervan merkten we al in 2018. 
Onze extra inzet zien we ook de komende jaren terug in de resultaten. Zo is er meer 
geld beschikbaar voor investeringen in vastgoed. We verwachten dat ook dit bijdraagt 
aan een grotere klanttevredenheid. We zijn ons ervan bewust dat dit de komende 
jaren veel van ons vraagt.  
 

2. Implementatie van doelen (‘Act’) 
De commissie adviseert ons om meer aandacht te besteden aan de implementatie 
van onze doelen (‘Act’). Vidomes heeft een ingrijpende reorganisatie ondergaan. In 
de afgelopen periode is een nieuwe strategische visie en veel nieuw beleid 
ontwikkeld. Nu is het zaak om dit beleid om te zetten in concrete resultaten voor 
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huurders. Dat betekent monitoren, evalueren, concluderen en zo nodig onze manier 
van werken bijstellen. In het geval dat het bijstellen van bestaande werkwijzen en 
processen niet tot de gewenste resultaten leidt, moet Vidomes anders gaan werken. 
De bestaande werkwijzen en processen kunnen volgens de visitatiecommissie 
scherper ter discussie worden gesteld. 
 
Vidomes onderschrijft het belang van het regelmatig evalueren, verbeteren en 
bijsturen van onze werkwijze. Zo vinden de noodzakelijke veranderingen ook (sneller) 
plaats. We nemen dit nadrukkelijk mee in de ontwikkeling van een nieuwe wijze van 
(bij)sturen op resultaat. Daarbij maken we gebruik van integrale dashboards als 
onderdeel van de voortgangsrapportages. Zo hebben we sneller in beeld waar we 
moeten bijsturen. 
  

3. Extra inzet op duurzaamheid 
De daadwerkelijke prestaties van Vidomes op het gebied van de verduurzaming 
bleven achter in vergelijking met andere corporaties volgens de benchmark. De 
commissie stelde vast dat Vidomes zich serieus voorbereidt op toekomstige 
energiebesparende maatregelen en diverse plannen daarvoor ontwikkelt. Onze 
belanghebbenden geven als suggesties: meer meters maken, meer innovatiekracht 
inzetten of aansluiten bij initiatieven als de Stroomversnelling. Dus we zijn op de 
goede weg, maar het mag sneller.  

 
4. Kritischer kijken naar de uitgaven voor inhuur van personeel 

De commissie geeft aan dat de daling van onze bedrijfslasten achterblijft bij de 
gemiddelde ontwikkeling in de sector. Dit ondanks de besparing op de vaste 
personeelsformatie die Vidomes met de reorganisatie heeft gerealiseerd. Inhuur van 
externe medewerkers is daar één van de oorzaken van. Andere oorzaken zijn: een 
nieuw en duurder primair systeem en de kosten van de reorganisatie. 
 
De visitatie is voor Vidomes aanleiding om weer eens scherp naar onze 
inhuuruitgaven te kijken. Ons uitgangspunt is om onze middelen zo doelmatig 
mogelijk in te zetten. Daarbij kijken we behalve naar de hoogte van de bedrijfslasten 
ook naar de bijdrage die we daarmee leveren aan onze maatschappelijke prestaties. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor onze keuze om fors in te zetten op complexbeheer. 
Hoewel dit een kostenverhogend effect in personeelskosten geeft, draagt deze inzet 
substantieel bij aan de leefbaarheid in onze complexen en aan de klanttevredenheid. 
 

5. Meer doen aan huisvesting van kwetsbare doelgroepen 
De commissie raadt ons aan om onze inzet en samenwerking te intensiveren als het 
gaat om de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Deze suggestie nemen wij ter 
harte. Wij zien de noodzaak ervan in om met onze partners beleid en activiteiten te 
ontwikkelen, zodat we de best mogelijke prestaties kunnen leveren – ook aan 
kwetsbare huurders. 

 
Verder verbeteren 
Vidomes is blij met alle feedback, zowel van de visitatiecommissie als van de partners die 
aan het rapport meewerkten. Dit helpt ons om verdere verbeteringen door te voeren. De 
verbeterpunten maken onderdeel uit van de thema’s uit onze strategische visie. We zetten 
ons de komende periode in om nog betere cijfers te halen bij de volgende visitatie. En we 
blijven onze uiterste best doen om onze maatschappelijke doelen te realiseren. 
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6. Voldoende geschikte woningen met 
toekomstwaarde   
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voldoende woningen    

 

 

Tevreden over: 

• de forse investering in de kwaliteit van ons woningbezit. 

• de omvang van het programma planmatig onderhoud en de uitvoering 
daarvan. 

• het aantal projecten groot onderhoud en nieuwbouw dat in 
voorbereiding is. 

 

 

Neutraal over: 

• de omvang van de betaalbare woningvoorraad: deze is weliswaar in 
stand gebleven, maar niet uitgebreid. 

• de uitbreiding van het nieuwbouwprogramma met de gemeenten en 
de realisatie van onze nieuwbouwambities. 

 

Ontevreden over: 

• lange voorbereiding grootonderhoud- en nieuwbouwprojecten. 

 

6.1  Betaalbare woningvoorraad  

De realisatie van onze portefeuillestrategie staat onder druk. De opgaven die op ons 
afkomen, nemen toe. Zo is de roep om nieuwe woningen bij te bouwen, onverminderd luid. In 
de prestatieafspraken komt dit terug. De afspraken gaan over behoud van de betaalbare en 
sociale voorraad en over het aantal nieuw te bouwen woningen. 
 
Energietransitie 
Een andere grote opgave is de energietransitie. We krijgen steeds meer inzicht in wat dit van 
ons vraagt. Het gaat namelijk niet alleen om de omvang van de investeringen in het 
vastgoed. De besluitvorming is ook complex door de noodzaak om intensief samen te werken 
met lokale partners.  
 
Terwijl onze opgaven groter worden, zien we tegelijkertijd onze financiële mogelijkheden 
afnemen. Bovendien zorgt de krapte in de bouwsector voor zowel hogere prijzen als langere 
doorlooptijden. Dit alles betekent dat we in 2018 het tempo waarin we onze ambities op het 
gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid realiseren, hebben verlaagd. 
Ook hebben we besloten om de portefeuillestrategie in 2019 te herzien om zo een antwoord 
te geven op deze veranderde omstandigheden. 
 
Ontwikkeling betaalbare voorraad 
Het afgelopen jaar zetten we onze inspanningen voor het behoud van de sociale voorraad 
voort. Beide categorieën bleven vrijwel constant in 2018. In onderstaande tabel 6.01 tonen 
we de voorraad op basis van de plannen bij leegkomst. De totale afname met 47 woningen 
naar 18.289 woningen laat zich verklaren door het aantal verkochte woningen. Tabel 6.02 
toont de ontwikkeling in onze woningvoorraad in 2018 op basis van de actuele huurprijs.  
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Tabel 6.01. Woningvoorraad op basis van huurprijs bij leegkomst 

Prijssegment 
Na mutatie op basis 
van beleid 2018 

Na mutatie op basis 
van beleid 2017 

Goedkoop (tot € 417) 768 774 

Betaalbaar (tot € 640) 12.996 12.968 

Betaalbare voorraad totaal 13.764 13.742 

Sociaal-duur (tot € 711) 2.373 2.362 

Koopgarant-verkocht 899 900 

Woonwagens 31 31 

Sociale voorraad totaal 17.067 17.035 

Vrije sector (vanaf € 711) 363 404 

Te verkopen 859 897 

Totale voorraad Vidomes 18.289 18.336 

 
 
Tabel 6.02. Ontwikkeling aantal woningen per prijsklasse, actuele huur 

Prijssegment Stand op 31-12-2018 Stand op 31-12-2017 

Goedkoop (tot € 417) 2.196 2.450 

Betaalbaar (tot € 640) 11.081 11.253 

Betaalbare voorraad totaal 13.277 13.703 

Sociaal-duur (tot € 711) 2.440 2.505 

Sociaal-duur (vanaf € 711) 1.686 1.256 

Koopgarant-verkocht 560 523 

Sociale voorraad totaal 17.963 17.987 

Vrije sector (vanaf € 711) 326 349 

Totale voorraad Vidomes 18.289 18.336 
 

6.2 Verkoop  

We verkopen jaarlijks een klein deel van onze woningvoorraad. Dit doen we vooral met 
woningen die minder goed bijdragen aan de strategie van Vidomes. In 2018 verkochten we 
44 woningen in de vrije verkoop. De gemiddelde koopsom voor een woning (exclusief 
Koopgarant) bedroeg afgerond € 232.500. Verder verkochten we 28 parkeerplekken, 6 
garageboxen en 1 grondperceel.  
 
Verkoop met Koopgarant 
In totaal verkochten we 37 Koopgarant-woningen. Onderdeel van Koopgarant is dat wij de 
woningen terugkopen op het moment dat de eigenaar wenst te verkopen. In 2018 was dit bij 
21 woningen het geval. De 21 teruggekochte Koopgarant-woningen zijn in 2018 ook weer 
doorverkocht. De gemiddelde koopsom voor een woning met Koopgarant bedroeg in 2018 
afgerond € 97.700. De Koopgarant-woningen leveren op deze manier een bijdrage aan onze 
doelstelling: we houden ze met de korting betaalbaar voor onze doelgroep.  
 
Bij de verkoop van de Koopgarant-woningen hanteert Vidomes een toewijzingsbeleid op 
basis van het maximale huishoudinkomen. Als gevolg hiervan zien wij dat het inkomen bij 
bijna alle kopers van een Koopgarant-woning onder de € 38.035 ligt. Daarmee vormt 
Koopgarant een mooie kans voor mensen die door de passendheidstoets niet bij de 
corporaties terechtkunnen en tegelijkertijd onvoldoende middelen hebben om op de vrije 
markt te slagen.  
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Tabel 6.03. Verkoop DAEB- en niet DAEB-woningen 2018 en 2017 

Vrije verkoop 2018  2017 

  Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB 

Totaal 21 23 22 30 

 

Koopgarant*) 2018 2017 

Totaal  37 30 

*) Alle verkochte Koopgarant-woningen waren DAEB-woningen. 
 
 
Tabel 6.04.  Inkomens kopers vrije sector en Koopgarant-woningen 2018 en 2017 

 Vrije verkoop Vrije verkoop Koopgarant Koopgarant 

Inkomenscategorie 2018 2017 2018 2017 

Onder € 36.798 2% 11%  95% 97%  

Tussen € 36.798 – € 
45.600 

20% 17%  5% 3%  

Boven € 45.600 75% 72%  0% 0%  

Onbekend  3%    

6.3  Werkzaamheden aan het vastgoed  

2018 was vooral een jaar waarin we gewerkt hebben aan de verbetering van onze 
vastgoedkwaliteit. We spendeerden € 37 miljoen aan onderhoud, waarvan € 26 miljoen aan 
projecten voor planmatig onderhoud. Daarnaast leverden we een aantal projecten 
grootonderhoud op. We startten met de bouw van onze eerste nul-op-de-meter-woningen en 
bereidden ingrepen voor bij in totaal 1.362 woningen.  
 
Uitbreiding voorraad blijft uitdaging 
Het blijft een uitdaging om de gewenste uitbreiding van de voorraad te realiseren. In 2019 
verwachten we dat het aantal betaalbare woningen afneemt door de start van een aantal 
sloop-nieuwbouwprojecten. Vooral door de herstructurering van de wijk Palenstein leveren 
we per saldo een flink aantal betaalbare woningen in. We verwachten dat het circa vijf jaar 
kan duren, voordat we dit compenseren door vervangende nieuwbouw en een aantal 
uitbreidingsprojecten. We willen de komende vijf jaar ongeveer 800 nieuwbouwwoningen 
opleveren.  
 
Vertraging in lopende projecten 
In 2018 waren we van plan meer dan € 33 miljoen uit te geven aan ontwikkelprojecten. Om 
verschillende redenen hebben we € 21 miljoen uitgegeven. De achtergebleven realisatie is 
het gevolg van vertraging en een gewijzigde planning van projecten. Belangrijke vertraging 
was er bij het sloop-nieuwbouwproject Idenburglaan, waar uiteindelijk via een gerechtelijke 
procedure de definitieve uithuizing is gerealiseerd. Ook het besluit om de verduurzaming van 
70 eengezinswoningen in de Bergenbuurt in Zoetermeer uit te stellen, had zijn weerslag. In 
2019 sturen we op een verbetering van de projectbeheersing en de realisatie van onze 
plannen. We hebben in 2018 veel werk verzet in de voorbereiding, waardoor veel projecten in 
de startblokken staan.  
 
Opgeleverde projecten 
De projecten die we in 2018 opleverden, stonden in het teken van groot onderhoud en 
verduurzaming. 
 
264 woningen aan de Hoogkamerlaan in Rijswijk  
In 2017 en 2018 voerden we groot onderhoud uit in de portiekflats aan de Hoogkamerlaan en 
omgeving. We gaven € 20 miljoen uit aan onderhoud en verbetering van de woningen. De 
balkons zijn bij de woning getrokken en het energielabel is gestegen van G naar A+. De 
ingreep was heftig en bezorgde overlast voor bewoners. Door de omvang van het 
onderhoud hebben alle bewoners meerdere weken gebruikgemaakt van een logeerwoning. 
Gelukkig zijn de meeste bewoners zeer tevreden over het resultaat.  
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51 woningen aan het Vreebos in Zoetermeer  
In 2018 gingen we aan de slag met de woningen aan het Vreebos. Hier liggen nu 
zonnepanelen op de daken en de woningen zijn zodanig geïsoleerd dat het energielabel is 
gestegen van E naar A++. Door de nieuwe schil is ook de uitstraling enorm verbeterd. De 
leerpunten uit eerdere projecten en de goede samenwerking met de aannemer hebben 
geresulteerd in een hoge tevredenheid onder bewoners over de uitvoering. Ondanks de 
onvermijdelijke overlast tijdens het plaatsen van een geheel nieuwe gevel zijn de meeste 
bewoners zeer blij met het resultaat. We hebben aan dit complex € 4 miljoen uitgegeven. 
 
Projecten in voorbereiding 
 
Herstructurering Palenstein in Zoetermeer 
We hebben hard gewerkt aan de herstructurering van Palenstein: in 2018 ging de bouw van 
28 sociale huurwoningen in project De Nieuwe Morgen van start. Deze aardgasvrije nul-op-
de-meter-woningen leveren we in 2019 op.  
 
In 2018 hielpen we, waar nodig, vertrekkende huurders uit de flats aan de Dirc van de 
Doortogelaan en de Goeswijn van der Poellaan naar een vervangende woonruimte. In totaal 
vertrokken 53 huishoudens. Een intensivering van de begeleiding per november 2018 heeft 
vruchten afgeworpen. De laatste acht huurders verhuizen in 2019. Dan worden de flats 
gesloopt. Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw 
op deze locaties (vlek C en D). Al onze nieuwbouwwoningen in deze wijk worden nul-op-de-
meter-woningen. 
 
Idenburglaan in Rijswijk 
Voor de woningen aan de Idenburglaan hebben we eerder al een sloop- en nieuwbouwbesluit 
genomen. In 2018 zijn we druk geweest met de verhuizing van de huurders. Inmiddels is 
iedereen verhuisd. De daadwerkelijke sloop bereiden we nu voor en vindt plaats in het 
voorjaar van 2019. Het nieuwbouwplan voor 42 nul-op-de-meter-woningen ligt klaar. Als de 
sloop klaar is, starten we direct met de bouw ervan. Oplevering is in de loop van 2020. 
 
Van der Goesstraat/Van Schuijlenburchstraat in Delft  
Ook voor het project Van der Goes-/Van Schuijlenburchstraat waren we druk met het 
uitwerken van de nieuwbouwplannen en de uithuizing van bewoners. Alle huurders zijn 
verhuisd. De sloop vindt in de loop van 2019 plaats. De nieuwbouw van de 
eengezinswoningen en appartementen start begin 2020. 
 
‘t Seghe Waert in Zoetermeer  
Voor het project ‘t Seghe Waert hebben we de transformatiemogelijkheden van het 
voormalige verzorgingshuis uitgebreid bekeken en de kansen en risico’s van 
sloop/nieuwbouw op deze locatie grondig onderzocht. Daarbij hebben we intensief 
samengewerkt met de gemeente. In 2019 verwachten we een besluit te nemen over de 
toekomst van zowel het verzorgingshuis als de naastgelegen huurwoningen. De planning is 
om in 2020 met de uitvoering te starten. In de laatste maanden van het jaar is hard gezocht 
naar geschikte tijdelijke gebruikers van het leegkomende verzorgingshuis. Zo kan het pand in 
de tussentijd nog een maatschappelijke taak vervullen. 
 
Roggeakker in Zoetermeer  
In 2018 zijn voor de woningen aan de Roggeakker de mogelijkheden voor sloop-nieuwbouw 
onderzocht. De kosten voor groot onderhoud vielen veel hoger uit dan vooraf ingeschat. Ook 
is de staat van de gevels zo slecht dat er meer werkzaamheden nodig  zijn. Daarbij kwam 
ook het besef dat de energietransitie naar gasloos een enorme uitdaging in de bestaande 
woningen is. Een besluit over de toekomst van de woningen valt in 2019. 
 
Duyvendijklaan/Velthuijsenlaan in Leidschendam  
Aan de Duyvendijklaan en Velthuijsenlaan is – samen met bewoners – gestart met de 
projectvoorbereiding. Tijdens het project voeren we planmatig onderhoud uit en verbeteren 
we de woningen flink op het gebied van isolatie en ventilatie. We onderzoeken of we de 
woningen nu al gasloos kunnen maken. De uitvoering staat gepland voor 2019 en 2020. 
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Nieuwstraat in Leidschendam  
In de Nieuwstraat in Leidschendam-Zuid slopen we begin 2019 negen sterk verouderde 
portiekwoningen. We onderzoeken of we op deze plek een rij met eengezinswoningen 
kunnen realiseren. 
 
Tabel 6.05.  Projecten in uitvoering 

Project Aantal woningen en beoogde ingreep Gemeente 

Palenstein vlek C  
160 sloop, nieuwbouw 47 koop, 52 sociale 
huur 

Zoetermeer 

Idenburglaan 34 sloop, 42 nieuwbouw Rijswijk 

Hovenbuurt 201 groot onderhoud en verduurzaming Zoetermeer 

Roggeakker  97 groot onderhoud of sloop/nieuwbouw Zoetermeer 

‘t Seghe Waert 
239/150 transformatie verzorgingshuis en/of 
sloop/nieuwbouw 

Zoetermeer 

Duyvendijklaan/Velthuijsenlaan 272 groot onderhoud en verduurzaming Leidschendam 

Rijnlandlaan, Voorburg 48 nieuwbouw Voorburg 

Henket Casimirstraat 
36 groot onderhoud en verduurzaming of 
sloop/nieuwbouw 

Delft 

Rijswijk Buiten - 't Haantje 
(Parkrijk) 

28 nieuwbouw Rijswijk 

Rijswijk Buiten - Pasgeld 62 nieuwbouw Rijswijk 

Petuniatuin 152 groot onderhoud en verduurzaming Zoetermeer 

Gilleshof 
26 groot onderhoud en verduurzaming of 
sloop/nieuwbouw 

Delft 

Westeinde 
134/126 groot onderhoud en verduurzaming 
of sloop/nieuwbouw 

Delft 

Mahlerstraat 52 groot onderhoud en verduurzaming Delft 

Jolandaflat 90 groot onderhoud en verduurzaming Rijswijk 

 

6.4  Onderhoud  
Er is een betere interne afstemming tussen de meerjarenonderhoudsbegroting en de 
investeringsbegroting. Tijdens complexsessies bespreken collega’s de visie op het complex, 
de benodigde ingrepen en de prioriteit op hoofdlijnen. 
 
Planmatig onderhoud 
Het succes van planmatig onderhoud ligt in de voorbereiding. Sinds 2016 sturen we daarom 
ook goed op de uitvoering. Deze ingezette koers werpt nu echt zijn vruchten af: van de 
begrote € 26 miljoen is 99% gerealiseerd. Een prachtscore waar we trots op zijn. Essentieel 
om de woningen voor onze huurders goed op peil te houden. 
 
Ook met de voorbereiding van het planmatig onderhoud liggen we nu goed op schema. Zo 
hebben we de planmatig-onderhoudsbegroting voor 2020 begin 2019 al afgerond. Verder 
lopen de inspecties en aanbestedingen voor het jaar 2020 al. We willen de ingezette lijn 
graag voortzetten. 
 
Niet-planmatig onderhoud 
De samenwerking met de aannemers stond in 2018 onder druk vanwege het aflopende 
contract. Het inkooptraject heeft ertoe geleid dat wij afscheid nemen van een van de 
aannemers. In mei 2019 starten we met het nieuwe contract en twee aannemers. De nieuwe 
samenwerking en de in te zetten digitalisering moet leiden tot een hogere klanttevredenheid 
over met name reparaties. De zichtbaarheid in de wijken van Vidomes is verbeterd door 
herkenbare elektrische bedrijfsauto’s en bedrijfskleding.  
 
Mutatieonderhoud 
Naar verwachting zal de leegstand door mutatieonderhoud de komende periode verder 
teruglopen. We werken nu hard aan de rapportages waarin dit beter inzichtelijk wordt. Het 
asbestproces verloopt nog niet zoals we hebben afgesproken met alle partijen. Hiervoor is in 
2019 meer aandacht nodig. Het pilotproject ‘all-in one’, waarbij we de opleverinspectie en het 
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tekenen van het contract met de bewoner combineren, was een succes. Inmiddels passen we 
dit voor heel ons bezit toe.  
 
Reparatieonderhoud  
De interne samenwerking tussen de afdeling Vastgoed en het KlantContactCentrum  is het 
afgelopen jaar verbeterd evenals de samenwerking met de externe leveranciers. Dit moet 
bijdragen aan een verbetering van de klanttevredenheid over de uitgevoerde reparaties.  
 
Serviceabonnement 
Onze onderhoudsmedewerkers pakken de werkzaamheden die vallen onder het 
Serviceabonnement (SA), zelf op. Hierdoor kunnen ze snel schakelen met bewoners. Ook is 
er ruimte om spoedafspraken in te plannen.  
 
Naast het uitvoeren van SA-werkzaamheden zetten we de onderhoudsmedewerkers ook 
flexibel in voor: 

• complexbeheer: opruimen hokken/ruimtes en afvoeren van diverse zaken 

• reparatie en onderhoud: schoonmaken van daken en luifels, en verbeteringen 
uitvoeren in diverse complexen 

• servicedesk: werkzaamheden op het kantoor van Vidomes, en werken in de wijk, op 
locatie en in de complexbeheerdersruimtes 

• veiligheid: plaatsen van rookmelders en veiligheidsbeslag 
We voeren de werkzaamheden uit om de veiligheid te vergroten en de klanttevredenheid te 
verbeteren. De SA-werkzaamheden hebben altijd de hoogste prioriteit. 
 
Tabel 6.06. Onderhoudslasten 2018 en 2017 (in miljoenen) 

Onderhoudslasten  2018 2017 

Planmatig onderhoud  € 25,1 € 20,4 

Reparatieonderhoud  € 5,0 € 4,6 

Contractonderhoud € 2,6 € 2,5 

Mutatiewerkzaamheden  € 4,0 € 3,8 

Diversen € 0,1 € 0,6 

Toegerekende functionele 
(personeels)lasten 

€ 4,7 € 2,2 

Totaal  € 41,5 € 34,1 

 
 
Klanttevredenheid 
Onze eigen onderhoudsmensen krijgen hele mooie cijfers van de bewoners. De cijfers die we 
terugkrijgen over onze eigen aannemers, stemmen ons redelijk tevreden. Zeker als we 
rekening houden met de verschillen die er waren in positie in 2018. Zo hebben wij vorig jaar 
afscheid genomen van één van onze aannemers. We zien twee verbeterpunten: 

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

• De kwaliteit van de dienstverlening kan eveneens een boost krijgen (cijfer 6,8).  
 
Tabel 6.07. Klanttevredenheid uitvoering reparatieonderhoud  

 Aannemers Eigen onderhoudsmensen 
 2018 2017 2018 2017 
Termijn uitvoeren reparatie 6,6 6,8 7,0 6,8 
Wijze van uitvoering 7,4 7,5 7,9 8,0 
Resultaat reparatie 7,1 7,0 7,5 7,4 
Nakomen afspraken 7,2 7,8 7,7 7,9 
Netheid van uitvoering 7,9 8,2 8,5 8,6 
Deskundigheid medewerker 7,9 8,3 8,6 8,4 
Vriendelijkheid medewerker 8,4 8,7 8,9 8,9 
Rapportcijfer voor de 
medewerker 

7,5 7,5 8,1 7,7 

Rapportcijfer over de 
dienstverlening 

6,8 7,0 7,1 7,1 
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7. Duurzaam in balans 
 
 

 

 

Tevreden over: 

• de gestage voortgang in de realisatie van 2.000 woningen met 
zonnepanelen in 2022 (eind 2018 hebben 631 woningen 
zonnepanelen). 

• de verkenningen over de energietransitie in alle werkgemeenten. 

• duurzaamheid als steeds belangrijker onderdeel van ons reguliere 
beheer en onderhoud. 

 

Neutraal over: 

• 92% van de open verbrandingstoestellen (geisers en 
moederhaarden) is vervangen. 

• de gestage voortgang op weg naar gemiddeld energielabel A in 
2030; gemiddeld energielabel B in 2022 is niet haalbaar. 

• de positieve sfeer en samenwerking binnen Vidomes op het 
thema duurzaamheid versus de beperkte capaciteit om vaker een 
aanjagende rol te spelen. 

 

Ontevreden over:  

• - 

7.1  Duurzaamheidsprogramma 

De komende decennia blijft het verduurzamen en CO2-neutraal maken van ons vastgoed een 
belangrijk speerpunt. De nadruk ligt daarbij niet alleen op het beter isoleren van woningen, 
zodat het energiegebruik daalt. Ook klimaatadaptatie, circulair bouwen en werken, duurzame 
energiebronnen en het afkoppelen van het gasnet zijn uitdagingen. Ons uiteindelijke doel: 
goed en betaalbaar wonen zonder belasting van het milieu in 2050.   
 
Het afgelopen jaar is de opgave om onze woningen CO2-neutraal te maken nog urgenter 
geworden. Drie ontwikkelingen hebben hieraan bijgedragen: 

• het dichtdraaien van de gaskraan in Slochteren 

• het rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de 
opwarming van de aarde 

• de presentatie van het voorlopige Klimaatakkoord 
 
Klimaatafspraken en -maatregelen 
Het dichtdraaien van de gaskraan in 2030 vergroot het belang van CO2-neutrale woningen, 
zeker als we onze huurders in de toekomst ook een verwarmde woning willen bieden. Tijdens 
de Klimaatconferentie in Parijs in 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde te 
beperken. In september 2018 kwam een rapport uit van het IPCC. Daarin wordt gepleit om  
dringende en niet eerder vertoonde maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 graad Celsius.  
 
Grote rol voor corporaties in Klimaatakkoord 
Eind 2018 is het voorlopig Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin staan maatregelen die 
Nederland moet nemen om de uitstoot van CO2 met ten minste 49% terug te dringen vóór 
2030. Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving spelen corporaties 
een belangrijke rol.  
 
 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Duurzaamheid    
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Twee relevante afspraken zijn: 

• Voor het einde van de kabinetsperiode (2021) moeten corporaties landelijk 100.000 
sociale huurwoningen aardgasvrij of ‘ready voor aardgasvrij’ hebben gemaakt (de 
Startmotor). 

• Er wordt onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van corporaties versus 
hun langetermijnopgaven. 

 
Het CO2-neutraal maken van woningen is voor Vidomes een forse technische en financiële 
opgave. Extra uitdagend is dat onze financiële situatie, net als van alle andere Nederlandse 
corporaties, het afgelopen jaar enorm is veranderd door de fiscale heffingen en belastingen.  
 
Onze duurzaamheidsvisie 
In 2017 gingen we aan de slag met onze nieuwe duurzaamheidsvisie ‘Duurzaam onderweg 
naar 2050’. We startten een programma waarmee we ons richten op vier verschillende 
gebieden:  

• duurzaam wonen 

• duurzaam (ver)bouwen 

• duurzaam beheren 

• duurzaam werken 

7.2  Duurzaam wonen  

Vidomes kan wel een duurzame woning leveren, maar het is uiteindelijk aan de bewoner om 
de woning duurzaam te gebruiken. Daar helpen we huurders graag bij. In 2018 onderzochten 
we in twee complexen, Nieuwstraat (Leidschendam) en Jan de Oudeweg (Delft), hoe we dit 
het beste aanpakken. Vervolgens ontwikkelden we instructiekaarten voor de cv, de 
ventilatiesystemen en zonnepanelen. Hierop staan tips om energie te besparen en vocht en 
schimmel te voorkomen. In 2019 zetten we het testen van de instructiekaarten voort.  
 
Training energiecoach 
Zeker als het om energiebesparing gaat, kunnen we bewoners nog beter verleiden tot een 
duurzaam gebruik van hun woning. Daarmee beïnvloeden ze namelijk deels hun 
energierekening.  Op de ‘natuurlijke momenten’ zoals na oplevering van een nieuwe woning, 
na onderhoud of bij een reparatiemelding, geven we complexbeheerders en opzichters tips 
over het duurzaam gebruik van de woning. 56 medewerkers volgden de training tot 
energiecoach.  
 
Voor de inkoop van energie ten behoeve van de collectieve installaties in onze complexen 
hebben wij de contractafspraken vernieuwd. We hebben niet alleen gekeken naar de duur 
van de energieovereenkomst, maar ook naar de kosten en duurzaamheid. Voor de elektra is 
gekozen voor basis groen en voor het gas is gekozen voor gas met CO2-compensatie.  

7.3  Duurzaam (ver)bouwen  

In hoofdstuk zes beschreven we de ingrepen aan ons vastgoed. Naast de verbeteringen ging 
het daarbij voor een belangrijk deel ook over energiebesparende maatregelen.  
 
Hoogkamerlaan in Rijswijk  
In 2018 is het groot onderhoud aan 264 woningen afgerond. De woningen gingen van 
energielabel G naar A+. De open verbrandingstoestellen zijn vervangen door zuinige 
installaties. Verder isoleerden we koudebruggen, zolders, bergingsplafonds, panelen en 
kopgevels, brachten we nieuwe kozijnen met HR++ glas aan en installeerden we 
zonnepanelen op de daken.  
  
Vreebos in Zoetermeer  
Het onderhoud van 52 woningen aan het Vreebos is in 2018 uitgevoerd en afgerond. Het 
energielabel ging daarbij van E naar A++. De gevels van de woningen zijn volledig vervangen 
door zeer goed isolerende wanden, kierdichte kozijnen en HR++ glas. Ook de daken en 
kopgevels zijn geïsoleerd. Tot slot installeerden we zonnepanelen op de daken.  
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Gemiddeld energielabel A in 2030  
Om aan te geven hoe energiezuinig woningen zijn, maken we gebruik van de Energie-index 
(EI). Hoe lager de Energie-index, hoe energiezuiniger de woning. We hanteren momenteel 
twee geldige methodieken: woningen met een energielabel en woningen met een Energie-
index. Uiteindelijk blijft alleen de laatste categorie over. De Energie-index telt mee voor de 
woningwaarderingspunten en heeft dus invloed op de hoogte van de huur. We streven naar 
een gemiddelde Energie-index van 1,21 in 2030 (nu: 1,74). De ambitie om in 2022 een 
gemiddelde Energie-index van 1,41 te hebben, halen we niet. 
 
Tabel 7.01.  Energielabels en Energie-index  

EI – range Vereenvoudigd 
energielabel 

Geconverteerde 
EI 

EI volgens 
bouwjaar 

Definitieve 
EI 

Eind- 
totaal 

< 0,61 A++ 
 

 51 51 

0,61<0,81 A+ 
 

 13 13 

0,81<1,21 A 1.047 272 1.111 2.430 

1,21<1,41 B 371  1.586 1.957 

1,41<1,81 C 720  4.883 5.603 

1,81<2,11 D 394  2.153 2.547 

2,11<2,41 E 984  1.490 2.474 

2,41<2,71 F 870  725 1.595 

>2,71 G 53  287 340 

Eindtotaal   4.439 272 12.299 17.010 

Gemiddelde Energie-index 
per 31-12-2018 

1,83 1,00 1,73 1,74 

7.4 Duurzaam beheren  

Gebruik van duurzame materialen 
Woningen onderhouden we preventief en periodiek. Zo verlengen we de levensduur en 
houden we de goede kwaliteit in stand.  
 
Enkele voorbeelden: 

✓ In veertien complexen vervingen we de verlichtingsarmaturen voor led-armaturen.  
✓ Bij het schilderwerk in onder andere de complexen Dierenbuurt, Koekamp en de 

Vinkenlaan in Delft zijn enkelglasramen met kozijnen, die aangetast waren door 
houtrot, vervangen voor dubbelglas.  

✓ We hebben een milieuvriendelijke verf getest in het complex ‘Donkergroen’ in 
Zoetermeer. De verf is op basis van lijnolie, een natuurproduct gemaakt van vlas. De 
uitkomst van de pilot is dat we het product gaan gebruiken bij kleinschalig 
schilderwerk. 

✓ Het rendement van collectieve verwarmingsinstallaties gaat omhoog. In 2018 namen 
we maatregelen om tot een minimaal rendement van 85% per installatie te komen.   
 

Maatregelen kosten meer dan begroot 
De keuzes voor maatregelen die onze impact op het milieu verkleinen, brengen meer kosten 
met zich mee dan wij begroot hebben in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het gaat om 
€ 295.000 voor led-armaturen, € 380.000 voor plaatsing dubbelglas en € 225.000,- om het 
rendement van collectieve verwarmingsinstallaties te verbeteren. Waarbij een deel van deze 
kosten het wooncomfort van onze huurders ook direct verbeteren. 
 
Eind 2018 is 92% van de open verbrandingstoestellen (geisers en moederhaarden) 
vervangen door een cv-installatie met een hoogrendementsketel. In 2017 was dit 78%. Het 
merendeel van de toestellen verwijderen we tijdens onderhoudsprojecten. Voor de losse 
openverbrandingstoestellen in diverse complexen zijn de bewoners individueel 
aangeschreven. We constateren dat bij beide aanpakken de laatste loodjes het zwaarst 
wegen. Een deel van de renovatieprojecten had meer voorbereidingstijd nodig en meerdere 
huurders weigeren medewerking. Dit zorgt ervoor dat de realisatie van de prestatieafspraak 
met gemeenten om alle openverbrandingstoestellen eind 2019 te verwijderen, onder druk 
staat. 
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Nog 390 toestellen te gaan 
In totaal zijn er nog circa 390 open verbrandingstoestellen in ons woningbezit aanwezig. Een 
deel daarvan wordt in grootonderhoudsprojecten aangepakt. Voor het eind van 2019 
verwachten we de openverbrandingstoestellen uit 130 woningen te hebben verwijderd. 
Veiligheid heeft, naast duurzaamheid, in dit geval onze prioriteit. We stellen alles in het werk 
om de toestellen zo snel mogelijk te vervangen. 

7.5  Duurzaam werken  

Met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering wordt Vidomes efficiënter en innovatiever, en 
gaan de kosten omlaag. Bijvoorbeeld op afval en energie. Met alle duurzame maatregelen 
geeft Vidomes ook het goede voorbeeld. Zo inspireren we stakeholders, leveranciers en 
huurders. Enkele voorbeelden:  

• elektrische auto’s voor opzichters 

• zonnepanelen op ons dak 

• eerlijke koffie en thee van Kaars voor de medewerkers 

• speciale acties op de Dag van de Duurzaamheid 

• realiseren van minder printen 

7.6  Duurzaam samenwerken  

Onze ambitie voor de langere termijn is: goed en betaalbaar wonen zonder belasting van het 
milieu. Deze ambitie slaagt alleen als we de samenwerking aangaan met andere partijen, 
zoals gemeenten, netbeheerders, energieleveranciers en huurders. In 2018 bouwden we de 
samenwerking rond de energietransitie verder uit.  
 

• In Zoetermeer is vanuit het programma Aardgasvrije wijken subsidie verkregen om 
samen met de gemeente, De Goede Woning, Vestia en Stedin de wijk Palenstein voor 
2040 aardgasvrij te maken.  

• In Delft wordt voor de wijken Voorhof-Oost en Buitenhof verder onderzoek naar 
geothermie uitgevoerd. Hierin werken we samen met de gemeente, Stedin, Duwo, Vestia 
en Woonbron.  

• In Rijswijk werkten we samen aan de opzet van een Energievisie.  

• In Leidschendam-Voorburg verkennen we, samen met Dunea, de mogelijkheden voor 
aquathermie.  

 
Ook werkten we in deze gemeenten de lokale prestatieafspraken op het thema duurzaamheid 
bij. 
 
SVH en duurzaamheid  
Binnen de Vereniging van Sociale Verhuurders in Haaglanden was Vidomes actief in de 
bestuurlijke adviescommissie Duurzaamheid. Onder voorzitterschap van onze bestuurder 
Daphne Braal brachten de corporaties hun ambities in kaart en deelden zij hun kennis. In 
navolging van de samenwerking bij het invullen en interpreteren van de Aedes-routekaart 
wordt in het vervolg gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden van warmtenetten.  

7.7 Vooruitblik  

Renovatie- en nieuwbouwprojecten: nul-op-de-meter-woningen  
De komende jaren blijven we werken aan goed en betaalbaar wonen. Daarvoor zijn in 2018 
diverse verduurzamingsprojecten voorbereid. In totaal gaat het om ruim 1.400 woningen 
waaronder de nieuwbouwprojecten nul-op-de-meter (nom). Nom betekent dat binnen de 
woningen net zoveel energie – elektriciteit en warmte – wordt opgewekt als de hoeveelheid 
die een gemiddeld gezin gebruikt in de woning. Halverwege 2019 leveren we de eerste nul-
op-de-meter-woningen op in Palenstein. Daarnaast starten we met de bouw van nul-op-de-
meter-woningen aan de Idenburglaan.  
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Aanbesteding sloopprojecten 
Vier complexen aan de Dirc van de Doortogelaan, Goeswijn van der Poellaan, Idenburglaan, 
Van der Goesstraat, Van Schuijlenburchstraat en Nieuwstraat in Zoetermeer worden in 2019 
aanbesteed om te slopen. In ons bestek nemen we het scheiden en het hergebruik van alle 
materialen mee. Uiteindelijk wordt maar een klein deel verbrand. Het scheiden gebeurt op 
locatie of bij een (gecertificeerde) verwerker. Dus: hout blijft hout en steen blijft steen. Slopers 
moeten hier ook aan voldoen met hun certificering.   
 
Pilot zonnepanelen in voorbereiding  
Vidomes wil grootschalig zonnepanelen aanbrengen, ook bij woningen die we niet renoveren. 
We streven ernaar om de daken van een aantal geselecteerde complexen zo vol mogelijk te 
leggen. In 2019 voeren we een zonnepanelenpilot uit bij circa 230 eengezinswoningen. Tot 
op heden zijn er 631 woningen van zonnepanelen voorzien. Uiteindelijk willen we de 
komende jaren in totaal zo’n 2.000 woningen extra van zonnepanelen voorzien.  
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8. Tevreden klanten 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Tevreden klanten    

 
 

 

Tevreden over: 

• de stijging van de huurderstevredenheid (gemeten via tevreden.nl). 

• betere dienstverlening door het project ‘foto’s en plattegronden bij 
woningadvertenties’. 

• een 50% toename van de contacten op social media (tot bijna 50.000) 
en een toename van het aantal volgers op Facebook en Twitter. 

 

 

Neutraal over: 

• het servicelevel van 85% bij social media (binnen 2 uur reactie). 

 

Ontevreden over: 

• het huurdersoordeel volgens de Aedes-benchmark (C-oordeel), een 
relatieve score in vergelijking met onze collega corporaties  

• goede opvolging van alle vormen en soorten feedback van huurders. 

 

8.1 Werken aan klanttevredenheid  
 
Ook het afgelopen jaar stonden veel projecten in het teken van het optimaliseren van onze 
dienstverlening. Ons doel is namelijk tevreden klanten.  
 
Verhogen klanttevredenheid reparatieonderhoud  
In 2017 hebben we het hele reparatieproces onder de loep genomen. Samen met huurders 
en medewerkers hebben we de stappen uitgeschreven die de huurder zet en ervaart bij het 
indienen van een reparatieverzoek tot aan het moment dat de monteur langskomt. Zo hebben 
we inzichtelijk gemaakt wat goed ging en wat beter kon.  
 
In 2018 zijn we gestart met het oppakken van de verbeterpunten. Door een aanpassing in de 
agenda’s van onze eigen monteurs geven we nu nauwkeuriger aan, wanneer ze langskomen. 
Ook hebben we de gesprekken met onze aannemers geïntensiveerd om de kwaliteit bij 
reparaties te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we hoe we het reparatieproces kunnen 
digitaliseren. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de introductie van een klantportaal. In de 
nabije toekomst kunnen huurders hier onder andere hun reparatieverzoek indienen volgen.  
 
Dé klant bestaat niet  
Om een goede beoordeling van onze huurders te krijgen, moeten we weten wie onze 
huurders zijn. Dé klant bestaat niet, maar er zijn wel klantgroepen. Deze groepen delen 
kenmerken en hebben een specifiek wensenpakket voor onze dienstverlening. Handig, want 
dan kunnen we daarop inspelen.  
 
In 2018 zijn we gestart met het onderzoeken van onze klantgroepen. Het komend jaar willen 
we onze kennis van de verschillende klantgroepen integreren in onze dienstverlening. 
Uitgangspunt blijft het leveren van een uniforme dienstverlening, maar waar nodig willen we 
maatwerk bieden. 
 
Foto’s en plattegronden bij woningadvertenties 
Vidomes heeft nieuwe eisen gesteld aan de foto’s en plattegronden bij advertenties. Denk bij 
plattegronden bijvoorbeeld aan een juiste aanduiding van de afmetingen en de zonligging, en 
een duidelijker lettertype. Bij het opstellen van deze eisen vonden we het belangrijk om de 
wensen van woningzoekenden te weten. Daarom hebben we een klantonderzoek uitgezet. 
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Met de resultaten uit het onderzoek en onze eigen kwaliteitseisen zijn we aan de slag 
gegaan.  
 
In het eerste halfjaar van 2019 voegen we nieuwe foto’s en plattegronden toe aan de 
advertenties van beschikbare woningen op Woonnet Haaglanden. Ook moeten we vanaf 
2021 bij elke woning de gebruiksoppervlakte conform de NEN 2580-meetinstructie 
vermelden. Naast deze nieuwe plattegronden en foto’s herschrijven we ook de 
advertentieteksten: ze kunnen eigentijdser en meer up-to-date. Door de mooie, nieuwe foto’s, 
plattegronden en advertentieteksten bevorderen we niet alleen de klanttevredenheid, we 
krijgen ook onze woningdossiers beter op orde, wat belangrijk is voor de taxatie van 
woningen.  

8.2 Huurdersoordelen  
 
De resultaten van de klantonderzoeken analyseren en bespreken we intern. Op basis van de 
klantsignalen uit de onderzoeken voeren we verbeteringen in de dienstverlening door. Deze 
verbeteringen monitoren we vervolgens. Huurders hebben de dienstverlening van Vidomes in 
2018 beter beoordeeld dan het jaar ervoor. We zijn blij dat ze onze inspanningen om de 
dienstverlening verder te verbeteren, waarderen, maar we zijn er nog niet.  
 
Tabel 8.01. Cijfers huurders tevredenheid, tevreden.nl  

 2018 2017 

Nieuwe huurders 7,8 7,2 

Vertrokken huurders 7,3 6,7 

Reparaties 6,9 6,8 

Planmatig onderhoud 7,4 6,6 

Telefonisch contact met KlantContactCentrum 7,0 7,0 

 
Aedes-benchmark huurdersoordeel 
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en 
verbeteren. Ook in 2018 nam Vidomes hieraan deel. Op het prestatieveld ‘huurdersoordeel’ 
kregen we een C-oordeel. Dit is een relatieve score van Vidomes in vergelijking met onze 
collega-corporaties. We richten ons vooral op het verbeteren van onze eigen 
klanttevredenheid cijfers. Verbetering van die cijfers blijft een van de belangrijke speerpunten 
voor de komende jaren. We gaan ervan uit dat ook de cijfers van de Aedes-benchmark de 
komende tijd eenzelfde ontwikkeling laten zien als die van de onderzoeken die tevreden.nl 
heeft uitgevoerd.  
 
Leren van complimenten, tips en suggesties 
Klantfeedback gaat voor Vidomes over meer dan klachten alleen. We zijn ervan overtuigd dat 
we meer kunnen en moeten leren van complimenten, tips, suggesties en andere 
opmerkingen van huurders. Zo passen we begin 2019 de registratiewijze van klantfeedback 
aan. Hierdoor maken we het voor collega’s makkelijker en laagdrempeliger om feedback vast 
te leggen. De feedback van huurders bespreken we intern en vormt belangrijke input voor 
verbeteringen in onze dienstverlening. 
 
KlantContactCentrum (KCC): nieuw klantsysteem en start vastgoedteam  
De medewerkers van het KlantContactCentrum (KCC) zorgen voor onze telefonische 
dienstverlening en reageren op vragen via de mail. De medewerkers Webcare beantwoorden 
vragen die we krijgen via social media en WhatsApp. WhatsApp is favoriet onder onze 
bewoners: 90% van de berichten komt via dit kanaal binnen. 
 
Medewerkers hebben het nieuwe klantsysteem onder de knie. Het servicelevel is aanzienlijk 
gestegen, namelijk naar 70%. We zijn er nog niet, maar werken hard aan de kwaliteit van 
onze dienstverlening. Naast coaching door de kwaliteitsadviseur coachen de medewerkers 
ook elkaar. Ze luisteren  samen telefoongesprekken terug om de dienstverlening te 
verbeteren. 
 
In september is het KCC gestart met een vastgoedteam. De medewerkers uit dit team zijn 
gespecialiseerd in het beantwoorden van reparatieverzoeken.  
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Toename aantal klantcontacten: minder telefoontjes, meer social media 
Het aantal klantcontacten neemt toe. Hiervan is een groot deel herhaalverkeer. Eind 2018 zijn 
we gestart met een inventarisatie van het herhaalverkeer: waar gaat het over? Door hier 
beter op in te spelen, verwachten we dat het herhaalverkeer sterk afneemt en de kwaliteit 
verbetert. 
 
Het aantal binnengekomen telefoongesprekken is afgenomen. Tegelijkertijd zien we in 2018 
een stijging van het aantal klantcontacten via social media. Het servicelevel is 85%: 85% van 
de bewoners ontvangt binnen twee uur een reactie van ons.  
 
Door een brede keuze in contactkanalen kunnen huurders ons 24/7 bereiken en zelf het 
kanaal kiezen dat bij hen past. In 2018 zijn we gestart met een zogenaamde chatbot, een 
afwezigheid assistent op social media. De chatbot geeft aan dat we na sluitingstijd en in de 
weekenden niet reageren via social media. Uiteraard zijn we voor spoedzaken altijd 
telefonisch te bereiken. 
 
Tabel 8.02. Cijfers KCC 

Aantal 2018 2017 2016 

Calls 97.852 104.166 107.952 

Interacties (reacties, likes, retweets) 49.347 32.749 5.475 

Volgers op Facebook en Twitter  1.046 767 618 
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9. In het oog in het hart: Sociaal 
Domein 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

In het oog in het hart    

 

 
 
 
 

Tevreden over: 

• de forse daling van het aantal ontruimingen door 
huurschulden naar 15 (in 2017 nog 27). 

• het nieuwe convenant vroegsignalering in Zoetermeer. 

• de gezamenlijke afspraken in Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg over het aantal woningen voor kwetsbare groepen 

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

• de behaalde resultaten bij de huisvesting van statushouders. 

  

Neutraal over: 

• de vangnetten in de wijk rondom kwetsbare huurders: 
werken nog niet optimaal.  

• het beschikbare woningaanbod voor kwetsbare groepen. 

 
 

Ontevreden over: 

• de trage planontwikkeling van ’t Seghewaert. 

 

9.1 Wonen met zorg, zo lang mogelijk zelfstandig wonen  

Huisvesting minder zelfredzame woningzoekenden 
De behoefte aan woningen voor minder zelfredzame huurders neemt toe. In 2018 verhuurden 
we 66 woningen aan cliënten van zorginstellingen via directe bemiddeling. In 2017 waren dit 
er 46.  
 
Vanuit de overheid is de beweging ingezet naar minder beschermd wonen en meer thuis 
wonen in de wijk. In 2021 vervalt bovendien de rol van centrumgemeenten. Vanaf dat 
moment moet elke gemeente zelf het beschermd wonen voor de eigen inwoners realiseren. 
Gemeenten zullen dit vaak samen met zorgpartijen en corporaties gaan regelen. De rol van 
gemeenten wordt steeds belangrijker op het gebied van wonen en zorg.  
 
Om aan de groeiende behoefte te voldoen, zetten we in op goede afspraken met gemeenten 
en collega-corporaties. We hebben in 2018 in Rijswijk afspraken gemaakt met de gemeente, 
Rijswijk Wonen en zorginstellingen over het totaal aantal woningen dat we beschikbaar 
stellen aan kwetsbare groepen. In Leidschendam-Voorburg is het convenant ‘huisvesting 
kwetsbare groepen’ getekend. Daarin staat dat 7% van de vrijkomende woningen 
beschikbaar is voor kwetsbare groepen. In Zoetermeer en Delft vinden dezelfde gesprekken 
plaats.  
 
Project kwetsbare huurders van start 
In 2018 is het project ‘kwetsbare huurders’ binnen Vidomes van start gegaan. Dit project de 
samenwerking rondom kwetsbare huurders verbeteren, niet alleen binnen Vidomes maar ook 
met externe partijen. Meer kwetsbare mensen in onze woningen betekent meer nadruk op 
samenwerking met zorgpartijen. Een goed vangnet in de wijk is van groot belang, zowel voor 
de kwetsbare huurder zelf als voor de omwonenden.  
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Huisvesting statushouders 
In 2018 hebben we 114 statushouders gehuisvest in 46 woningen. In 2017 waren dit er 190, 
in 2016 229. De verwachte dalende lijn is uitgekomen. We hebben in Rijswijk, Leidschendam-
Voorburg en Delft de taakstelling ruimschoots gehaald. In Zoetermeer lopen we iets achter. In 
Den Haag hebben we in 2018 niet bijgedragen. Net als in 2017 was er in veel gevallen 
sprake van gezinshereniging. De verwachte druk op grote woningen was in 2018 merkbaar.  
 
Tabel 9.01. Huisvesting statushouders 2018 

Gemeente Taakstelling Realisatie Resultaat 

Zoetermeer 34 29 -5 

Rijswijk 17 21 +4 

Leidschendam-Voorburg 39 39 +5 

Den Haag 6 0 -6  

Delft 12 25 +13 

Totaal aantal statushouders 108 114 +6 

Totaal aantal woningen  46  

 
Onze inspanningen voor senioren 
Langer zelfstandig wonen in een woning die bij senioren past. In 2018 heeft Vidomes op 
verschillende terreinen bijgedragen aan betere en meer passende huisvesting van senioren. 
 

• Uitbreiding voorzieningen 
In 2018 hebben we al onze seniorencomplexen voorzien van elektrische deuropeners, 
daar waar deze nog ontbraken. Samen met de gemeente Rijswijk realiseerden we een 
scootmobielstalling bij ons seniorencomplex aan de Professor Meijerslaan. Een mooi 
uitvloeisel van de prestatieafspraken om in dergelijke investeringen gezamenlijk op te 
trekken.  
 

• Betere doorstroming dankzij seniorenmakelaar 
Om de doorstroming te bevorderen, heeft Vidomes een seniorenmakelaar. Deze helpt 
senioren, bij voorkeur mensen die wonen in een schaarse woning, te verhuizen naar een 
andere woning. De seniorenmakelaar is er niet alleen voor korte adviezen en 
doorverwijzing, maar neemt kwetsbare senioren ook bij de hand. Ze helpt dan met het 
reageren op een woning of met het direct bemiddelen naar een andere woning (zie 
hoofdstuk 10).  
 

• Langer zelfstandig wonen met ‘verzorgd wonen’ 
Vidomes werkt aan arrangementen ‘verzorgd wonen’. We willen plekken creëren waar 
mensen langer zelfstandig kunnen wonen. We doen dit samen met onze partners. 
Verzorgd wonen gaat verder dan alleen een geschikte woning. Het gaat bijvoorbeeld ook 
om voorzieningen en welzijn. 
 

• Concept flatcoach doorontwikkeld 
In 2016 zijn we gestart met de flatcoach in de Bernhardflat in Rijswijk. Een flatcoach is 
een complexbeheerder die de taken van de corporatie met welzijn en zorg verbindt. De 
flatcoach activeert bewoners om de eigen talenten in te zetten en biedt een helpende 
hand waar nodig. In 2018 is dit concept verder doorontwikkeld.  
 
De woning die beschikbaar was voor de activiteiten, bleek al snel te klein. We hebben 
een grotere woning beschikbaar gesteld in 2018. Ook is er een voorzichtige start 
gemaakt met uitbreiding naar de Mauritsflat ernaast. Dat was een voorwaarde voor het 
beschikbaar stellen van de grotere woning. De financiering voor 2019 is geborgd. In 2018 
is een businesscase opgesteld voor structurele financiering na 2019 en uitbreiding naar 
twee extra flats. In 2019 zoeken we een manier om deze structurele financiering vorm te 
geven.  
 
Ook in Leidschendam-Voorburg hebben we met onze partners een projectvoorstel 
ontwikkeld voor de start van een flatcoach. Samen met de gemeente en de overige 
partners proberen we dit rond te krijgen en te realiseren.   
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• Ontmoetingsruimte in Mariënpark 
In het Leidschendamse Mariënpark hebben we samen met bewoners het atrium van een 
complex ingericht als plek voor ontmoeting. Ook hebben we de samenwerking met zorg- 
en welzijnspartijen Florence en WOEJ geïntensiveerd. Samen stimuleren we bewoners 
om met elkaar activiteiten te organiseren.  
 

• Wijkrestaurants Zoetermeer: populair maar moeilijk te exploiteren 
Palet Welzijn exploiteert de wijkrestaurants in de wijken Meerzicht en de Leyens in 
Zoetermeer. Het zijn ontmoetingsplekken voor bewoners van het aangrenzende 
wooncomplex en voor de wijkbewoners uit Meerzicht en de Leyens. Beide restaurants 
vormen een soort ‘wijkhuiskamer’, waarvan veel mensen gebruikmaken. Het is de 
afgelopen jaren echter lastig gebleken om de exploitatie van de wijkrestaurants rond te 
krijgen. Vidomes heeft de huurprijzen tussentijds aanzienlijk verlaagd en ook de 
gemeente Zoetermeer subsidieert de wijkrestaurants tot op heden. Alle partijen zien het 
belang van het de wijkrestaurants. We onderzoeken de mogelijkheden om de 
wijkrestaurants op eigen kracht te laten draaien. 
 

• Nieuwe bestemming voor verzorgingshuizen 
In 2018 zijn we met netwerkorganisatie Fundis overeengekomen dat we een verdieping 
in woonzorgcentrum Buytenhaghe verbouwen en geschikt maken voor zware zorg. In 
2016 spraken we juist nog af om de kamers samen te voegen tot 
tweekamerappartementen om wonen en zorg te scheiden. In de tussentijd is de vraag 
naar verpleeghuisplaatsen echter toegenomen. In 2018 is een nieuwe aanvulling op de 
overeenkomst getekend en ging de verbouwing van start.  
 
Eind 2018 is de huurovereenkomst met Fundis voor voormalig verzorgingshuis ’t 
Seghwaert beëindigd. Ondertussen hebben we ontwikkelplannen voor het gebouw 
uitgewerkt. Een mogelijkheid is transformatie, maar ook sloop/nieuwbouw is een optie. 
We willen het pand echter niet leeg laten staan, vooral omdat er veel vraag is naar 
tijdelijke huisvesting. Een deel van het gebouw wordt nu verhuurd aan zorgpartijen. Ook 
zijn we nog met een zorgpartij in gesprek over de mogelijkheden.  
 
Met Fonteynenburg hebben we een tijdelijke huurovereenkomst gesloten voor 
beschermd wonen van enkele cliënten. Daarnaast huren zij een groot deel van de 
algemene ruimten, bestemd voor dagbesteding en educatie. Zo is er nu een plek voor 
ontmoeting en trainingen, waar niet alleen cliënten maar ook buurtbewoners 
terechtkunnen.  
 
In ’t Seghewaert werkt Fonteynenburg met verschillende organisaties samen. De 
samenwerking is erop gericht kwetsbare mensen uit de (nabije) wijk in Zoetermeer te 
laten aansluiten bij andere inwoners van Zoetermeer. Daarnaast stellen we een deel van 
het gebouw beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van studenten en buitenlandse 
verpleegkundigen in dienst van Fundis. 

9.2 Financieel zelfstandig wonen  

 
Minder ontruimingen door huurachterstanden  
De daling van het aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden zet door. In 2018 
waren er 15 ontruimingen door huurachterstanden, tegen 27 in 2017. Dit aantal ligt ruim 
onder het gestelde doel (23) en zelfs onder het streefdoel van 0,1% (18) van onze woningen.  
 
Het aandeel huurachterstanden blijft onder de norm van 0,6% van de totale te innen 
huursom. Dit komt grotendeels door een betere samenwerking met de deurwaarders. Ook het 
aandeel afboekingen blijft onder de norm van 0,23%. In 2017 zagen we nog een forse 
toename van huurachterstanden en afboekingen. De aanpak hiervan was een belangrijk 
aandachtspunt in 2018. In 2019 willen we de processen verder optimaliseren door rekening te 
houden met verschillende typen huurders. Hierdoor hebben we straks een aanpak op maat 
bij huurachterstanden.  
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Tabel 9.02. Aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden per jaar, per gemeente 
2016-2018 

Gemeente 2018 2017 2016 

Delft 
2                             

8 
                              

8 

Leidschendam-Voorburg 3                             
7 

                              
4 

Rijswijk 
3                             

4 
                              

5 

Zoetermeer 
6                             

8 
                            

23 

Den Haag 
1                             

0 
                             

- 

Totaal 
15                           

27 
                            

40 

 
Ontruiming door overlast, hennep en illegale bewoning 
Binnen het aantal ontruimingen op basis van ernstige overlast, hennep en illegale bewoning 
valt vooral Rijswijk op. In de komende periode bekijken we hoe dit komt en hoe we deze 
aanpak eventueel kunnen inzetten naar onze andere werkgemeenten. Welke inzet is hierbij 
nodig vanuit Vidomes en vanuit onze partnerorganisaties? 
 
Tabel 9.03. Ontruimingen door ernstige overlast, hennep, illegale bewoning 

Gemeente 2018 

Delft  2 

Leidschendam-Voorburg 0 

Rijswijk 8 

Zoetermeer 2 

Den Haag 0 

Totaal 12 

 
Samenwerking partners rondom financieel kwetsbare huurders 
We zetten steeds meer in op vroegsignalering: we willen financieel kwetsbare huurders 
eerder in het vizier hebben. Daarvoor moeten we wel samenwerken met onze partners. 
 

• In Zoetermeer is in 2018 het initiatief EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden) 
doorontwikkeld naar ‘Vindplaats schulden’. Onder regie van de gemeente vindt 
matching plaats van schulden: welke schulden zijn er nog meer? Zo wordt ook 
gekeken naar zorgverzekering, energie, water, huur en gemeentelijke belastingen. Is 
er een match, dan volgt een huisbezoek door maatschappelijk werk.  

 

• In Delft zijn de eerste initiatieven genomen voor een convenant vroegsignalering. Het 
ontbreken hiervan is in Delft een gemis. Het streven is dat dit convenant in 2019 in 
werking treedt.  

 

• In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werken we al volgens bestaande 
convenanten. In 2019 krijgt het convenant in Leidschendam-Voorburg naar 
verwachting een update met een doorontwikkeling naar vroegsignalering.  

 

• Verder schakelen we – indien nodig – nog altijd LIMOR in. Dat doen we in 
toenemende mate niet alleen bij huurachterstanden, maar ook in andere situaties 
wanneer wij niet in contact komen met een kwetsbare huurder. In 2018 ging het om 
29 trajecten, waarvan 11 vanuit huurincasso, 10 vanuit sociaal beheer en 8 bij de 
start van de verhuur.  
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9.3 Prettig en veilig samen wonen  

Vidomes werkt aan de fysieke en sociale leefbaarheid in complexen en buurten. Dit doen we 
samen met bewoners en met samenwerkingspartners als gemeenten, zorg- en 
welzijnspartners. Want we kunnen het niet alleen.  
 
We streven ernaar dat de leefbaarheid op niveau blijft: minimaal een 7,0 volgens het oordeel 
van onze huurders. In 2022 willen we geen complexen en buurten meer in ons bezit hebben 
die scoren onder de 6,5. Dus geen ‘rode’ buurten en complexen meer. Dat betekent dat er 
veel te doen is op het terrein van schoon, heel en veilig en de aanpak van overlast. 
Ontwikkelingen zoals de toename van het aantal kwetsbare mensen en huurders met een 
minimuminkomen maken dit tot een grote uitdaging.  
 
 

Strategische doelstellingen leefbare buurten en complexen 

• De leefbaarheid blijft op niveau: bewoners geven ons eind 2022 gemiddeld een 

score boven de 7,0. 

• We hebben eind 2022 geen rode buurten en complexen meer. Alle complexen en 

buurten scoren een 6,5 of hoger in ons leefbaarheidsonderzoek.  

• We streven eind 2022 naar een afname van het aantal aandachtsbuurten en -

complexen: van 30% naar 20% woningen in aandachtscomplexen; van 40% naar 

30% woningen in aandachtsbuurten.   

 
 
Rode, oranje en groene buurten en complexen 

In 2017 vond er geen woonbelevingsonderzoek plaats. Nieuwe cijfers volgen begin 2020. 

Door de input van collega’s uit de Buurt-Wijk-Overleggen is bepaald welke complexen in 

2018 extra aandacht nodig hadden. In deze overleggen zitten onze afdelingen Vastgoed, 

Wonen en Sociaal Beheer samen aan tafel.  

De basis van onze indeling van onze buurten en complexen is gebaseerd op de oordelen van 

onze huurders. De cijfers van onze huurders voor de sociale veiligheid, schoon en heel en de 

sociale leefbaarheid bepalen de kleur van de wijk of het complex. 

• Rood: lager dan 6,5 

• Oranje: van 6,5 tot 7,0 

• Groen: 7 of hoger 

De uitkomsten uit het woonbelevingsonderzoek 2017 vormen dan ook de basis voor de extra 
aandacht. Twee buurten waar Vidomes bezit heeft, typeren we als rood en zes als oranje. In 
deze buurten omvat 39% van ons woningbezit. Wat de complexen betreft zijn er 18 rood en 
12 oranje. In een aantal rode complexen zien we verbetering richting oranje. Soms mede 
dankzij een vastgoedingreep, bijvoorbeeld aan de Debussystraat in Delft en de 
Hoogkamerlaan in Rijswijk. Maar daarnaast neigt een aantal groene complexen naar oranje. 
Wat betreft de rode en oranje buurten zijn er signalen dat de leefbaarheid in een aantal 
oranje buurten verslechtert, bijvoorbeeld in Tanthof (Delft) en Prinsenhof (Leidschendam). 
Palenstein in Zoetermeer wordt steeds ‘groener’. 
 
Tabel 9.05. Uitkomsten bewonersonderzoek leefbaarheid  

Vidomes Gemiddelde 2017 Gemiddelde 2012 Ontwikkeling 

Sociale veiligheid 7,1 6,8 + 

Schoon en heel 6,8 6,6 + 

Sociale leefbaarheid 7,1 7,0 = 

Score leefbaarheid 7,0 6,8 + 

 
 
Leefbaarheidsprogramma’s: ogen en oren in de wijk 
Om onze strategische doelstellingen voor leefbare buurten en complexen te bereiken, stellen 
we elk jaar leefbaarheidsprogramma’s op, zo ook in 2018. Deze zijn afgeleid van integrale 
buurt- en complexstrategieën die er zijn voor de lange termijn. De programma’s worden 
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bovendien steeds meer integraal ontwikkeld binnen Vidomes. Tweemaal per jaar vinden er 
complexsessies plaats waarbij we thema’s als vastgoed, verhuur en leefbaarheid samen 
bespreken.  
 
Een rode draad door de leefbaarheidsprogramma’s van 2018 was het belang van ‘ogen en 
oren’ in onze complexen. Sinds enkele jaren werken we naast de vaste complexbeheerders 
met flexibele beheerders. Vidomes zet hen in op complexen met leefbaarheidsproblemen. En 
dat met zichtbaar resultaat: complexen zijn schoner, heel en veiliger. Bewoners ervaren het 
als zeer prettig dat er een aanspreekpunt is. Vidomes staat hiermee een stap dichter bij de 
bewoners.  
 
Het succes van de flexibele beheerders heeft geleid tot het project ‘ogen en oren’. We 
onderzoeken nu hoe we in al onze complexen een vorm van (complex)beheer kunnen 
inrichten die rekening houdt met het type doelgroep en de problematiek die er in een complex 
speelt.  
 
We hebben onze leefbaarheidsprogramma’s afgestemd met de gemeenten en collega- 
corporaties. De volgende stap is om veel meer samen te werken en samen op te trekken met 
de maatschappelijke partners in de buurten en wijken.  
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10. Bij elkaar brengen  
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Bij elkaar brengen    

 

 
 
 

Tevreden over: 

• 87% van de huurwoningen is betaalbaar verhuurd.   

• huisvesting primaire doelgroep: 84% is verhuurd aan de huidige en 
92% aan de ‘nieuwe huurtoeslagdoelgroep’. 

• forse toename van het gebruik van Vidomes’ 
kwijtscheldingsregeling huurverhoging. 

• 970 sociale verhuringen: bijna 100 meer dan in 2018. 

  

Neutraal over: 

• steun voor én weerstand tegen Manifest Passend Wonen: deels in 
sociaal Huurakkoord verwerkt. 

• een betere inzet van de huurkorting, afgestemd op de inkomens 
van  huurders. 

 
 
 

Ontevreden over: 

• blijvende toename van wachttijden voor woningzoekenden: 
gemiddeld 53 maanden in 2018. 

• het afgenomen aantal doorstromingen gerealiseerd door de  
seniorenmakelaar.  

10.1 Verhuringen  

Betaalbaar en sociaal verhuurd 
We hebben in totaal 970 DAEB-woningen verhuurd in 2018. In 2017 waren dat er 878. Dat 
jaar was een dieptepunt wat mutaties betreft. Onze eigen doelstelling is om in 2022 weer op 
1.200 mutaties per jaar uit te komen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Inmiddels is er 
met Delft en Zoetermeer een doorstroomaanpak in voorbereiding. In SVH-verband starten we 
begin 2019 met een speciale Bestuursadviescommissie doorstroming.  
 
Regionale afspraken 
In de regionale prestatieafspraken van 2013 staat dat minimaal 85% van de verhuringen 
sociaal is –onder de € 710,68 huur per maand – en dat 70% daarvan onder de 
aftoppingsgrens ligt. Ook vorig jaar realiseerden we dit ruim: 98% is sociaal verhuurd, 
waarvan 87% onder de aftoppingsgrens. Daarmee voldoen we ook aan onze eigen norm van 
85% onder de aftoppingsgrens.  
 
Tabel 10.01. Verhuringen naar prijsklasse (inclusief onzelfstandige woningen en verhuringen 
via instellingen) 

Prijsklasse  Delft Leidschendam 
- Voorburg 

Rijswijk Den 
Haag 

Zoetermeer Totaal Aandeel 
totaal 

tot € 417  64 1 6 0 43 114 13,50% 

tot € 597/ 
€ 640 

 135 172 127 9 312 755 73,90% 

tot € 711  15 6 2 8 56 87 10,90% 

overig  4 3 0 3 4 14 1,70% 

Totaal 
gemeente 

 218 182 135 20 415 970 100% 
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Tabel 10.02. Verhuringen naar prijsklasse (exclusief onzelfstandige woningen)  

Prijsklasse Delft Leidschendam 
- Voorburg 

Rijswijk Den 
Haag 

Zoetermeer Totaal Aandeel totaal 

tot € 417 50 1 6 0 43 100 10,48% 

tot € 597/ 
€ 640 

133 172 127 9 312 753 78,93% 

tot € 711 15 6 2 8 56 87 9,12% 

overig 4 3 0 3 4 14 1,47% 

Totaal 
gemeente 

202 182 135 20 415 954 100% 

 
 
Verhuringen per doelgroep  
We hebben 99% van de huurtoeslaggerechtigden onder de aftopgrenzen gehuisvest. Dat is 
ruim boven de 95% norm van de wettelijke passendheidstoets. De EU-toets schrijft voor dat 
we minimaal 80% van de DAEB-woningen moeten verhuren aan inkomens tot € 36.798, 10% 
aan de groep tot € 41.056 en maximaal 10% erboven. Vidomes verhuurde 98% aan de eerste 
groep en slechts 0,8% en 1,2% aan respectievelijk de tweede en hoogste groep. De 
slaagkansen van deze middeninkomens zijn niet slechter dan die van de lagere inkomens. 
Daarom zien we vanuit onze huisvestingstaak vooralsnog geen reden om meer aan deze 
groep te verhuren. We kunnen dat eventueel wel doen om armoedeconcentraties te 
voorkomen.  
 
Onze doelstelling is dat minimaal 85% van de sociale huurcontracten terechtkomt bij de 
doelgroep ‘huurtoeslagplus’. Dat is de groep die qua bestedingsruimte is aangewezen op een 
woning onder de aftoppingsgrens van € 597 of € 640. Op 1 januari 2020 past het Rijk de 
huurtoeslaginkomensgrens aan. In 2018 verhuurden we 92% aan deze zogenaamde 
‘huurtoeslagplus’-groep. Aan de formele huidige huurtoeslagdoelgroep verhuurden we 84% 
van onze zelfstandige sociale huurwoningen. Weer iets meer dan in 2017 en het jaar ervoor.   
 
Tabel 10.03. Verhuringen aan de huurtoeslagdoelgroep per werkgemeente (opmaken) 

 Delft Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Den Haag Zoetermeer Totaal 

Aantal 172 152 120 9 332 785 

% in 2018 87% 85% 89% 53% 81% 84% 

% in 2017 90% 80% 86% 40% 83% 83% 

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

 
Invloed op de wachttijden 
Het relatief lage aantal nieuwe verhuringen heeft invloed op de wachttijden. De wachttijd 
waarbinnen een woningzoekende slaagt, liep in de hele regio op: van 27 maanden in 2013 
naar 45 maanden in 2017 en 53 maanden in 2018. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. In 
Zoetermeer is de wachttijd ten opzichte van de piek in 2017 gedaald naar 52 maanden in 
2018. In alle andere gemeenten liepen de wachttijden verder op in 2018. 

 
Tabel 10.04. Wachttijden woningzoekenden per gemeente in maanden, 2015-2018 

Gemeente 2018 2017 2016 2015 

Delft 53 46 40 30 

Leidschendam-
Voorburg 

44 41 34 30 

Rijswijk 64 58 40 36 

Zoetermeer 52 58 42 40 

Den Haag 53 43 40 32 

Totaal regio 53 45 40 33 

 
De gemiddelde wachttijden voor een woning van Vidomes wijken af van de gemiddelde 
wachttijden in de gemeenten. Dat zegt iets over de populariteit van ons bezit. De wachttijd is 
in de sociale sector eigenlijk een soort ‘prijs’ die woningzoekenden betalen voor het krijgen 
van een woning.  
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In Zoetermeer hanteert De Goede Woning voor haar bezit een relatief lagere prijs, wat de 
gemiddelde wachttijd bij deze corporatie sterk omhoog drijft. In Delft en Leidschendam-
Voorburg is Vidomes weer relatief goedkoper. Dat kan de langere wachttijd verklaren van 
woningzoekenden in deze gemeenten. In Den Haag zijn onze woningen in Leidschenveen 
erg gewild: 109 maanden wachttijd.  
 
Tabel 10.05. Wachttijden woningzoekenden Vidomes per gemeente in maanden, 2018 

Gemeente Vidomes 

Delft 58 

Leidschendam-Voorburg 56 

Rijswijk 76 

Zoetermeer 35 

Den Haag 109 

 
Vraagdruk: aantal reacties en weigeringen 
In 2018 ontvingen we gemiddeld ruim 210 reacties per geadverteerde woning. Dat zijn er 14 
meer dan in 2017. Het aantal weigeringen daalde verder. Van 8 in 2016, naar 6 in 2017 en 
4,8 in 2018. De oorzaak is niet bekend: óf de woningzoekende staat nog meer onder druk, óf 
de woningen zijn beter, óf de informatie in de advertenties is beter, waardoor 
woningzoekenden gerichter reageren op woningen. We vermoeden dat het eerste het geval 
is, aangezien op de andere punten geen wezenlijke verbetering is doorgevoerd in 2017 of 
2018. Begin 2019 gaan we hiermee in SVH-verband regionaal aan de slag. Met elkaar kijken 
we wat we kunnen verbeteren aan het klantproces voor woningzoekenden.  
 
Verbetering van onze dienstverlening 
Dat Vidomes relatief beter scoort dan gemiddeld in de regio, komt mogelijk door de 
verbetering van onze dienstverlening. We maken bijvoorbeeld sinds 2016 al iets betere 
advertenties. Een woningzoekende weet beter op wat voor een woning hij reageert en komt 
minder vaak voor verrassingen te staan bij de bezichtiging. De opzichters en consulenten 
leggen meer uit. Ook geven we woningzoekenden na bezichtiging meer ruimte om na te 
denken.  
 
Tabel 10.06. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie  

 Reacties 
2018 

Reacties 
2017 

Reacties 
2016 

Weigeringen 
2018 

Weigeringen 
2017 

Weigeringen 
2016 

totaal 210,6 196,6 149,5 4,9 5,9 8,0 

 

10.2 Dynamisch huurbeleid: huurkorting naar juiste mensen  

Vidomes wil niet alleen op het moment van verhuring een passend en betaalbaar 
arrangement bieden, maar wil dat arrangement ook onderhouden. Daarbij gaat het erom de 
huurkorting zo goed mogelijk te koppelen aan de situatie van de huurder. Helaas biedt de 
rijksregelgeving daar weinig mogelijkheden toe. Met vijf andere corporaties heeft Vidomes het 
Manifest Passend Wonen opgesteld en aan minister Ollongren aangeboden. Het manifest 
kreeg veel bijval, maar heeft ook veel kritiek opgeleverd.  
 
De inkomensafhankelijke huurverhoging heeft door uitsluiting van AOW-gerechtigden nog 
maar een beperkte reikwijdte. In 2018 kregen in totaal 1.186 huishoudens, 7,2% van alle 
huurders met een sociale huurwoning, deze extra huurverhoging. In 2017 ging het om 7,5% 
van onze huurders.  
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Tabel 10.07. Huuraanpassing sociale huurwoningen* per 1 juli 2018 

 Huuraanpassing Aantal 

Huurders met huurverlaging  <0% 46 

Huurders zonder huurverhoging =0% 510 

Huurders met huurverhoging minder 
of gelijk aan inflatie 

<1,40% 3.169 

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

1,4% - 3,90% 11.487 

Huurders met huurverhoging meer 
dan 2,5% boven inflatie 

>3,90% 1.186 

Totaal aantal huuraanpassingen  16.398 
* inclusief onzelfstandige woningen 

 
Aantal huurders huurverlaging en huurbevriezing  
Vidomes hanteert bij de jaarlijkse huuraanpassing voor inkomens tot € 41.085 en gezinnen 
vanaf vier personen een streefhuurpercentage van 85%. Voor AOW-gerechtigden, waarvoor 
we geen inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen toepassen, hanteren we een 
percentage van 90%. Deze groep heeft relatief meer bestedingsruimte volgens Nibud. Het 
percentage houdt het midden tussen 95% voor hogere inkomens en 85% voor lagere 
inkomens. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Voor huurders die met hun inkomen boven het streefhuurpercentage uitkomen, gaat de huur 
omlaag. De ‘jaarlijkse huurverhoging’ gold dan ook lang niet meer voor alle huurders in 2018. 
We spreken dan ook niet meer over de jaarlijkse huurverhoging, maar over de jaarlijkse 
huuraanpassing. 3.725 mensen kregen een huuraanpassing gelijk aan de inflatie of minder.  
 
Kwijtschelding huurverhoging  
Vidomes wil voorkomen dat huurders betalingsrisico’s lopen door een te hoge huur. Die 
risico’s kunnen ontstaan, omdat we onze huren aanpassen richting 90% (AOW’ers) en 85% 
(overige, niet hoge inkomens) van de maximale huur. De Belastingdienst verschaft ons niet 
het benodigde inzicht in de inkomens van onze huurders. Daarom schelden we de 
huurverhoging op aanvraag van de huurder kwijt als deze aan onze criteria voldoet. We 
stellen een inkomensgrens waarboven volgens Nibud een huur boven de € 640,- 
onbetaalbaar is. Deze huurders krijgen een huurbevriezing, zodat de huur geleidelijk wel 
betaalbaar wordt. Afgelopen jaar verhoogden we de grens voor grote gezinnen, op basis van 
Nibud-gegevens, fors.  
 
In 2018 kregen we 177 verzoeken voor kwijtschelding. Daarvan kenden we er 134 toe. Een 
flinke groei ten opzichte van de 89 in 2017. De voorlichtingscampagne heeft dus vruchten 
afgeworpen. Toch hebben we sterk het vermoeden dat nog veel huurders die recht hebben 
op deze regeling, geen aanvraag doen. Reden om het afgelopen jaar de samenwerking te 
zoeken met andere corporaties en gemeenten. Helaas was daar onvoldoende draagvlak 
voor. Daarom hebben we onze energie vooral gestoken in het voorstel Passend Wonen dat 
met rijksbeleid voorziet in het betaalbaar houden van de huur voor wie dat nodig is.  
 
Mede dankzij de inzet van de nieuwe wethouder is eind 2018 in Delft toch de afspraak 
gemaakt om in 2019 voor de minima, een kleinere doelgroep dan die van Vidomes, een 
huurbevriezing door te voeren. De gemeente selecteert de betreffende groep en wijst hen per 
brief op de mogelijkheid om de huurbevriezing aan te vragen.   
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Tabel 10.08. Bezwaren en verzoeken huuraanpassing 2018 

Bezwaar/verzoek   Aangevraagd Toegekend  

Regelingen Vidomes (coulance, kwijtschelding) 

Kwijtschelding huurverhoging 177 134 

Inkomen 2018 gezakt (coulance) 5 2 

Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging  

Meer/minder personen 18 7  

Inkomen 2016 klopt niet 9 5  

Inkomen 2016 lager 42 17  

WMO of CIZ 19 13  

Niet AOW-gerechtigd       

Lagere huuraanpassing < 66 jaar 29 7  

Regulier en overig bezwaar    
 

Vrije sector 2  
 

Regulier bezwaar 2 0  

Overig/onduidelijk 25 1  

10.3 Seniorenmakelaar  

Vidomes werkt sinds 2011 met een seniorenmakelaar. Primair doel van deze functionaris is 
om senioren te verleiden hun schaarse grote woning in te ruilen voor een 
levensloopbestendige woning. Daarnaast bemiddelt en ondersteunt zij senioren of andere 
kwetsbare huurders die problemen hebben bij het zoeken naar een woning. Voordeel van de 
inzet van de seniorenmakelaar is dat we zo ook de moeilijker verhuurbare woningen 
verhuren.  
 
In 2018 keerde de seniorenmakelaar terug bij Vidomes, omdat de pilot bij SVH eindigde. 
Corporaties gaven aan dat ze de bemiddeling liever in eigen huis uitvoeren dan via de SVH. 
Dit jaar heeft de seniorenmakelaar slechts 17 schaarse woningen kunnen vrijmaken, naast de 
hulp aan 10 kwetsbare senioren met een complexe verhuisvraag. In totaal bemiddelde ze 30 
huurders naar een andere woning.  
 
De terugval ten opzichte van eerdere jaren had enerzijds als oorzaak dat er relatief veel tijd 
ging naar het helpen met het digitaliseren van inkomensgegevens bij klanten die minder 
digitaal vaardig zijn. Anderszijds kostte  het vragen van toestemming om gegevens op te 
slaan in het kader van de AVG, veel tijd.  
 
Tabel 10.09. Resultaten seniorenmakelaar 2018, 2017 en 2016 per gemeente 

Gemeente Ver-
huisd 
2018 

Ver- 
Huisd 
 2017 

Ver-
huisd 
2016 

Ver-
huisd  
doel 

Schaars 
2018 

Schaars 
2017 

Schaars 
2016 

Schaars 
doel 

Delft 3 4 10 10 2 2 6 5 

Rijswijk 4 6 5 10 1 2 3 5 

Leidschen
dam-
Voorburg 

7 10 11 10 4 5 8 5 

Zoetermeer 16 29 15 20 10 14 3 10 

Den Haag 0 0 3 - - - - - 

Totaal 30 49 44 50 17 23 20 25 
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11. Organisatie Vidomes  
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Goed georganiseerd     

 

 

Tevreden over: 

• het nog steeds zeer lage percentage ziekteverzuim: 3,2% (0,5% 
hoger vergeleken met 2017). 

• introductie van nieuwe eigentijdse arbeidsvoorwaarden.  

• de ontwikkeling van medewerkers in projecten Lekker Bloeiend en 
Vidomes Beweegt, met onder andere extra aandacht voor het 
naleven van onze klantwaarden, het voeren van het goede 
gesprek en het geven en ontvangen van feedforward. 

• dynamiek door de Vidomes Summerschool en de samenwerking 
van Corporaties in Beweging. 

• het gebruik van het Persoonlijk Loopbaanbudget: in 2018 hebben 
in totaal 85 medewerkers hiervan gebruikgemaakt (35 in 2017). 

• Introductie nieuwe ICT-werkplek. 
 

 

Neutraal over: 

• de stappen in de digitalisering van het informatiesysteem zouden 
we eigenlijk sneller willen realiseren.  

 

Ontevreden over: 

• C-oordeel voor het onderdeel bedrijfslasten in het Aedes 
bedrijfstakonderzoek. Zo hebben we relatief veel inhuurkosten. 

11.1 Ontwikkeling organisatie en medewerkers  

Ook in 2018 was persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema bij Vidomes. Regie nemen 
over je eigen ontwikkeling en het voeren van het goede gesprek waren belangrijke 
speerpunten.  
 
Het Nieuwe Beoordelen – Lekker Bloeiend! 
In 2018 zijn we gestart met een nieuwe manier van beoordelen waarop we in 2019 nog een 
verdiepingsslag maken. Met hulp van een externe partij werkten we actief aan ‘het voeren 
van het goede gesprek’. Het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker over 
verwachtingen en persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook met onze huurders. Het resultaat 
gericht werken speelt hierin een belangrijke rol. Het Management Development-traject, met 
onder andere een tweedaagse bijeenkomst in het voorjaar en een 24-uurs bijeenkomst in het 
najaar, en de verschillende workshops voor alle medewerkers van Vidomes stonden dan ook 
in dit teken. 
 
Opleiden en ontwikkelen 
Ook in 2018 heeft de afdeling HR de Vidomes Summerschool georganiseerd. Deze is 
wederom erg goed ontvangen door medewerkers. Zij maakten gretig gebruik van de 
workshops die varieerden van ‘bewaken van je grenzen’, ’orde in de chaos’ tot ‘mindful 
werken’ en yoga.  
 
Corporaties in Beweging 
Vidomes maakt onderdeel uit van Corporaties in Beweging. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen 17 corporaties in de regio. Corporaties in Beweging richt zich 
met name op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers. In 
2018 waren vijf interne leer-/loopbaancoaches actief bij de verschillende corporaties om met 
onze medewerkers het gesprek aan te gaan over dit thema. Daarnaast zijn er stages (139) 
tussen de verschillende corporaties georganiseerd en twee inspiratie-events met 
uiteenlopende workshops. Als kers op de taart zijn we in 2018 ook gestart met een 
traineetraject. In totaal zijn binnen het hele samenwerkingsverband tien trainees gestart, 
waarvan drie in opvolgende periodes bij Vidomes. 
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HR digitaal 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Hierdoor geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor 
Vidomes als werkgever betekent dit een toename van het aantal verplichtingen en 
verantwoordelijkheden.  
 
Technologische ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker om data te verzamelen. 
Tegelijkertijd legt de AVG verschillende beperkingen op. Wat verwerken wij aan 
persoonsgegevens van de medewerkers, van sollicitatie tot ontslag, en is dit rechtmatig? Hoe 
lang mogen wij bijzondere persoonsgegevens van medewerkers, zoals medische gegevens, 
verzamelen? Hoe lang bewaren wij de gegevens van sollicitanten en medewerkers eigenlijk? 
 
In 2018 is op dit vlak actief ingezet om als Vidomes AVG-proof te zijn. Onder andere door de 
aanschaf van een recruitmentsysteem, het digitaliseren van de HR-administratie en 
optimalisatie van het personeelsinformatiesysteem.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Vidomes wil een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Met 
arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt en bij de 
organisatieontwikkeling van Vidomes. In de arbeidsmarkt zien we allerlei ontwikkelingen 
zoals (een aankomende) krapte op de arbeidsmarkt, verandering in de mix tussen vast en 
flexibel, en termen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en (talent)ontwikkeling. Allemaal 
zaken waarop Vidomes moet én wil anticiperen. Daarbij vormt de cao te allen tijde het kader. 
 
Het arbeidsvoorwaardenreglement is in 2018 kritisch tegen het licht gehouden en onder 
andere getoetst aan de wettelijke ontwikkelingen. Gerelateerd aan de thema’s vitaliteit, 
duurzame inzetbaarheid en (talent)ontwikkeling heeft het bestuur in overleg met de OR de 
invulling van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van Vidomes afgesproken. 
 
Sociale veiligheid 
In 2018 is actief ingezet op het belang van sociale veiligheid voor Vidomes en haar 
medewerkers. Het doel van dit project was aandacht te besteden aan hoe medewerkers 
gevoel houden dat zij veilig hun werk kunnen doen, zowel bij huurders als bij Vidomes. 

Het afgelopen jaar zijn de volgende acties ingezet om bewustwording te creëren bij 
de medewerkers: 

• Met diverse bijeenkomsten is er duidelijk gemaakt wat Vidomes onder 
ongewenst gedrag verstaat en wat Vidomes acceptabel gedrag vindt. 

• Er ligt een protocol met de stappen (in een processchema) die gevolgd 
moeten worden bij meldingen van ongewenst gedrag. 

• Er ligt een proces over de wijze van registratie van meldingen van 
ongewenst gedrag in onze bestaande systemen (AX). 

• Collega’s zijn zich bewust van de noodzaak van het melden van ongewenst 
gedrag en het ondernemen van actie hierop. 

• De leidinggevenden en de ‘voel-je-veilig-collega’s’ zijn getraind in een goede 
opvang van medewerkers die betrokken zijn geweest bij een incident met 
ongewenst gedrag. 

• De medewerkers die onder de risicogroep vallen, zijn getraind hoe om te 
gaan met agressie. 

 

Jaarlijks keert dit thema onder andere terug in de landelijke Week van Respect.  

 

Herdenkingsmonument 
Eind 2017 vond er een ontploffing plaats in een van onze woningen. Daarbij kwam een 
collega van ons om het leven. Het afgelopen jaar hebben we hier ook bij stilgestaan op 1 
november (een jaar na dato). We hebben daarbij een herdenkingsmonument onthuld. Nog  
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steeds is de oorzaak van de ontploffing niet duidelijk. 

 

11.2 Veranderingen binnen de organisatie  
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Vidomes in 2018 was 47 jaar. In de 
corporatiebranche was het gemiddelde 46 jaar (bron: onderzoek TNO 2016). De man-
vrouwverdeling bij Vidomes is nagenoeg gelijk. We werkten met net iets meer vrouwen dan 
mannen in de organisatie. 

 
 
Tabel 11.1. Leeftijdsverdeling medewerkers in dienst 2018 

Leeftijdsverdeling Totaal medewerkers 2018 

<25 jaar 1% 

25-35 jaar 10% 

35-45 jaar 29% 

45-55 jaar 
35,5% 

55-59 jaar  
13% 

60-65 jaar 11% 

65+ 0,5% 

Totaal 184 

 
Formatieontwikkeling 
Op 31 december 2018 waren er 181 medewerkers in dienst bij Vidomes. Het afgelopen jaar 
hadden we relatief meer inhuur van externe collegae en experts. Dit kwam ook terug met een 
C-oordeel in de Aedes-benchmark, daar zijn we niet blij mee. Dat we niet de goedkoopste zijn 
weten we en dat is ook geen doel op zich. Wij zetten namelijk heel bewust relatief veel 
middelen in op wijk- en complexbeheer en dat heeft een prijskaartje, maar levert ook het 
nodig op. Zo scoren wij gemiddeld goed op de leefbaarheid volgens onze huurders. Dat 
neemt niet weg dat het op onderdelen scherper kan. Enerzijds in hoe we de benchmark als 
sector zo eenduidig mogelijk invullen, zodat we echt ‘appels met appels’ vergelijken. Dit kan 
beter. 
Anderzijds is in 2019 de lijn ingezet om taakstellend de bedrijfslasten te verlagen en de 
opbrengsten te optimaliseren door bijvoorbeeld de leegstand terug te dringen. 
Dit zal voor een deel zichtbaar worden in de Aedes benchmark 2018 en voor een ander deel 
meerjarig in een dalende lijn van de bedrijfslasten. De stappen zijn gezet. 
 
 

Vidomes-
leeftijd:

47 jaar

Branche-
leeftijd: 

46 jaar

Vidomes: 
47% is man 
en 53% is 

vrouw
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Ziekteverzuim 
Net als in de afgelopen twee jaar wierp ook in 2018 de constructieve en intensieve 

samenwerking tussen het management, HR en de arbodienst zijn vruchten af. Hoewel het 

ziekteverzuimpercentage in 2018 iets hoger ligt dan in 2017, is het nog steeds onder de 

landelijke norm. Vooral de griepepidemie aan het begin en aan het einde van 2018 hebben 

het verzuimpercentage laten stijgen. Tegelijkertijd is het langdurig ziekteverzuim in het laatste 

deel van 2018 nog iets toegenomen. Dit verzuim was niet werkgerelateerd.  

In-, door- en uitstroom 
Er stroomden bij diverse afdelingen nieuwe medewerkers binnen. In totaal 24 medewerkers 
waarvan 18 op een vaste betrekking en zes nieuwe collega’s op tijdelijke functies. Twee 
medewerkers gingen met pensioen. 
 

 
 
Persoonlijk loopbaanbudget 
Binnen Vidomes staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. In 2018 is qua aantal 
opleidingen door onze medewerkers meer gebruik gemaakt van het persoonlijk 
loopbaanbudget. In 2018 hebben maar liefst 85 medewerkers hier gebruik van gemaakt. In 
2017 waren dat er 35. De toename komt onder andere door de workshops die Corporaties in 
Beweging gedurende het jaar aanbood. Hoewel het aantal fors is toegenomen, zijn de totale 
kosten nagenoeg gelijk gebleven (€ 50.000). Ook dit komt door het aanbod van CIB. 
Medewerkers kunnen kosteloos of tegen een geringe eigen bijdrage uit het PLB een 
workshop voor hun persoonlijke ontwikkeling volgen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24

nieuwe 
medewerkers

3 
medewerkers 
kregen 
andere functie 
binnen 
Vidomes 

17 
medewerkers 
verlieten de 
organisatie
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Bestedingsdoelen PLB 2018 

  
 
 
 
Veilig werken 
De arbocommissie bestaat uit de preventiemedewerker, de HR-medewerker, diverse 
managers en twee OR-leden. De commissie werkte aan de aandachtspunten met de hoogste 
prioriteit van de RI&E 2017: beleid Veilig werken en beleid Sociale veiligheid. Het bestuur 
ging akkoord met het plan van aanpak RI&E, het implementatieplan Sociale Veiligheid en het 
beleid Veilig Werken, waarna de plannen ter instemming aan de OR zijn voorgelegd. Het 
inmiddels uitgewerkte implementatieplan Veilig Werken verwachten we in maart 2019 ter 
goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Hiermee zijn de aandachtspunten uit de RI&E 
afgerond. De structurele borging van alle arbo-onderdelen is het thema voor 2019.   

11.3 Interne projecten  

Binnen Vidomes lopen een flink aantal interne projecten. Met die projecten dragen we bij aan 
het realiseren van onze strategische doelstellingen. In 2018 zijn er flinke stappen gezet, 
waaronder de volgende.  
 

• Voldoen aan wetgeving 
Er is extra aandacht besteed aan kennis en bewustzijn rond de wetgeving. Risico’s zijn 
scherper in beeld gebracht. De borging van de beheersing van wet- en regelgeving is 
verbeterd door het gebruik van onder meer de inzet van zogenaamde wetgevingseigenaren. 
In 2019 is er opnieuw extra aandacht voor de AVG, in het bijzonder door het afronden van 
verwerkersovereenkomsten en de verwerkingsregisters. 
 

• Voorbereid zijn op een crisis 
Crisismanagement is sinds 2018 echt stevig neergezet en verankerd. Vidomes is beter 
voorbereid op een crisis door trainingen van het team dat actief wordt ten tijde van een crisis.   
 

• Verbeterde uitvoer van reparaties en onderhoud bij mutaties 
Het tijdig en goed uitvoeren van reparaties en goed onderhoud bij mutaties is heel belangrijk 
voor klanten van Vidomes. Om de tevredenheid van klanten te verbeteren is uitgezocht hoe 
het proces optimaal kan verlopen. Dit is vervolgens gebruikt in de selectie van nieuwe 
aannemers.  
 

• Optimaliseren van het onderhoud en de kwaliteit van het onderhoud 
Er is een optimale meerjarenbegroting voor planmatig onderhoud gemaakt. Zo is er meer grip 
en sturing op de vastgoedkwaliteit door een continu proces van leren en verrijken van de 
data.  Er zijn een aantal partijen geselecteerd, die conditiemetingen uitvoeren op het bezit.. 
Vidomes heeft inmiddels meer grip op de kwaliteit van het eigen vastgoed en stuurt beter op 
de ontwikkeling daarvan. 
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11.4 Digitalisering 

We zien nadrukkelijk kansen als het gaat om inzet van technologie in de 
organisatieprocessen. Wanneer de digitale technologieën slim worden gebruikt maakt het ons 
mogelijk om klantgerichter, duurzamer, effectiever en efficiënter te werken. Daarnaast draagt 
het ook bij aan betrouwbaarheid en transparantie. Het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet 
rond de verdere digitalisering binnen Vidomes. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 

• ICT-werkplek 
Die ICT werkplek dient als basis voor de toekomstige digitale ontwikkelingen. De nieuwe 
werkplek ondersteunt in grote mate de groeiende behoefte van medewerkers aan 
mobiliteit en het gebruik van Cloud-gebaseerde informatiesystemen die in toenemende 
mate via apps worden aangeboden. 

 

• Nieuwe interne systemen 
De afgelopen jaren heeft Vidomes zich klaargemaakt voor de digitale wereld door 
systeem- & netwerkbeheer uit te besteden. Het accent is verlegd naar 
Informatiemanagement, primair systeem te vervangen en medewerkers uit te rusten met 
passende ICT-middelen. Er is een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw Document 
Management Systeem. Ook zijn er belangrijke verbeteringen doorgevoerd aan het 
zogenaamde ERP-systeem. Dit is ons eigen interne systeem voor de algehele registratie 
van klanten, leveranciers en woningbezit. 

 

• Informatiebeveiliging 
We hebben extra aandacht besteed aan het thema informatiebeveiliging om het 
bewustzijn van collega’s te vergroten.  Een week lang stond dit centraal in de campagne 
Gesnapt. Deze campagne kreeg een vervolg in de weken er na. Zo zijn onder ander 
thema’s behandeld als het vergrendelen van schermen, wijs omgaan met 
persoonsgegevens en goed wachtwoord gebruik.  Een van de beheersmaatregelen zoals 
die genoemd staat in ons Informatiebeveiligingsbeleid. Zo bieden wij een veilig thuis aan 
persoons gerelateerde en bedrijfsspecifieke- informatie. 
 

Vidomes doet mee aan de jaarlijkse ICT-Benchmark voor corporaties. Hierin wordt met name 
gekeken naar de kosten en de volwassenheid van de ICT. Dit doen we omdat wij vinden dat 
het geld wat we hieraan besteden verantwoord moet zijn en dat we ons continue willen 
verbeteren. Wij zijn tevreden dat wij ook in 2018 rond het gemiddelde scoren. 
 
We zijn overall tevreden over de stappen die we rond de digitalisering hebben gezet. Toch 
zouden we in een nog hoger tempo ons informatiesysteem willen optimaliseren. Ook de 
effectiviteit en betrouwbaarheid van de software voor de uitvoering van inspecties kunnen we 
verder verbeteren. 
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Bijlage 1: Factsheet Vidomes in Delft 
 
 
 

Verhuringen 
 
Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2018 

 
 
 
Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2018 
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Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 

 
 
 

 
Verkopen 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2018 
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Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 

Prijssegment 

Stand op 31-12-2018 
Na mutatie o.b.v. beleid 
2018 

 

o.b.v. huidige huur 

  klein groot Klein groot 

Goedkoop (tot € 417) 710 2 293 0 

Betaalbaar (tot € 640) 1.285 675 1.624 678 

Betaalbare voorraad totaal 1.995 677 1.917 678 

Sociaal-duur (tot € 711) 120 186 154 324 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 

48 258 
    

koopgarant - verkocht 17 56 33 125 

Woonwagens 0 0 0 0 

Sociale voorraad totaal 2.180 1.177 2.104 1.127 

Vrije sector 14 11 11 8 

Totale voorraad Vidomes 2.194 1.188 2.115 1.135 

Te verkopen     79 53 

  3.382   
* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
 
Figuur 7. voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal woningen Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Van der Goesstraat en Van 
Schuijlenburchstraat, Delft 

91 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 

 

 
 
Duurzaam in Balans 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2018 

EI - range Vereenvoudigd 
Energielabel 

Eindtotaal 

<0,61 A++  

0,61<0,81 A+  

0,81<1,21 A 468 

1,21<1,41 B 498 

1,41<1,81 C 861 

1,81<2,11 D 725 

2,11<2,41 E 408 

2,41<2,71 F 168 

>2,71 G 56 

Eindtotaal   3.184 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2018 1,70 
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Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2018 

 
 
 

Sociaal Domein  
Wonen met zorg 

 
Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2018 

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

 
 

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

Verhuringen 
 

 
Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2018 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2018 

 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 

 
 
 

 
Verkopen 
 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2018 
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Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 

Prijssegment 

Stand op 31-12-2018 
Na mutatie o.b.v. beleid 
2018 

  

o.b.v. huidige huur 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 417) 276 17 3 0 

Betaalbaar (tot € 640) 2.059 486 2.129 631 

Betaalbare voorraad totaal 2.335 503 2.132 631 

Sociaal-duur (tot € 711) 193 157 241 171 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 

72 220 
    

koopgarant – verkocht 191 65 248 68 

Woonwagens 3 6 3 6 

Sociale voorraad totaal 2.794 951 2.624 876 

Vrije sector 82 8 83 4 

Totale voorraad Vidomes 2.876 959 2.707 880 

Te verkopen     169 79 

  3.835   
* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal 
woningen 

Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

De Star, Leidschendam 50 2020 eengezinswoningen en 
appartementen 

Nieuwstraat, Leidschendam 8 2020 eengezinswoningen 

Rijnlandlaan, Voorburg 48 2020 appartementen 

 

 
Duurzaam in Balans 
 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2018 

EI - range Vereenvoudigd 
Energielabel 

Eindtotaal 

<0,61 A++  

0,61<0,81 A+ 13 

0,81<1,21 A 230 

1,21<1,41 B 492 

1,41<1,81 C 1.154 

1,81<2,11 D 739 

2,11<2,41 E 394 

2,41<2,71 F 373 

>2,71 G 136 

Eindtotaal   3.531 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2018 1,81 
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Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2018 

 
 

 
 
Sociaal Domein  

Wonen met zorg 
 
 
Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2018 

 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2018 

 
 
 
 
 
 

251

126

0

50

100

150

200

250

300

Aantal open verbrandingstoestellen Aantal woningen met open
verbrandingstoestellen

55

39

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 2018



  
 pagina 57
 Vidomes jaarverslag 2018 

 

 
Figuur 12. Woningvoorraad naar toegankelijkheidclassificatie 

 
 
 
 
 

Bij elkaar brengen 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar  

 

1.366

41
110

16

1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren

10

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017 2018

Verhuisd Verhuisd



  
 pagina 58
 Vidomes jaarverslag 2018 

 

Bijlage 3: Factsheet Vidomes in 
Rijswijk 
 
 

Verhuringen 
 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2018 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2018 

 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 

 
 
 

Verkopen 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2018 
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Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 

Prijssegment 

Stand op 31-12-2018 
Na mutatie o.b.v. beleid 
2018 

  

o.b.v. huidige huur 

  Klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 417) 183 23 13 0 

Betaalbaar (tot € 640) 1.345 398 1.529 695 

Betaalbare voorraad totaal 1.528 421 1.542 695 

Sociaal-duur (tot € 711) 60 279 49 55 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 

22 117 
    

koopgarant – verkocht 39 91 39 91 

Woonwagens 16 6 16 6 

Sociale voorraad totaal 1.665 914 1.646 847 

Vrije sector 11 27 0 0 

Totale voorraad Vidomes 1.676 941 1.646 847 

Te verkopen     30 94 

  2.617   
* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding 

Aantal 
woningen 

Prognose 
start van de 
bouw 

Type woningen 

Idenburglaan Rijswijk 42 2019 eengezinswoningen 

Rijswijk Buiten 28 2020 senioren appartementen 

t Haantje, Rijswijk Buiten  50 2021 appartementen 

Pasgeld, Rijswijk Buiten 62 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 

 
 
Duurzaam in Balans 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2018 

EI - range Vereenvoudigd 
Energielabel 

Eindtotaal 

<0,61 A++  

0,61<0,81 A+  

0,81<1,21 A 54 

1,21<1,41 B 176 

1,41<1,81 C 874 

1,81<2,11 D 488 

2,11<2,41 E 608 

2,41<2,71 F 140 

>2,71 G 112 

Eindtotaal   2.452 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2018 1,90 
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Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2018 
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Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2018 

 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2018 
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Figuur 12. Woningvoorraad naar toegankelijkheidclassificatie 

 
 
 

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

Verhuringen 
 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2018 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2018 

 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 
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Figuur 5. Verkoop 2017 en 2018 
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Woningvoorraad 
 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 

Prijssegment 

Stand op 31-12-2018 
Na mutatie o.b.v. beleid 
2018 

  

o.b.v. huidige huur 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 417) 956 17 459 0 

Betaalbaar (tot € 640) 3088 1429 3411 1971 

Betaalbare voorraad totaal 4.044 1.446 3.870 1.971 

Sociaal-duur (tot € 711) 323 983 406 758 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 

147 518 0 0 

koopgarant – verkocht 93 8 272 23 

Woonwagens 0 0 0 0 

Sociale voorraad totaal 4.607 2.955 4.548 2.752 

Vrije sector 88 51 45 48 

Totale voorraad Vidomes 4.695 3.006 4.593 2.800 

Te verkopen     102 206 

  7.701   
* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal 
woningen 

Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Palenstein Vlek B, 
Zoetermeer, 28 2018 appartementen 

Seghewaert, Zoetermeer pm pm 
appartementen en 
eengezinswoningen 

Palenstein vlek D, Zoetermeer 40 2022 
appartementen en 
eengezinswoningen 

Palenstein vlek C, Zoetermeer 52 2021 
appartementen en 
eengezinswoningen 

Roggeakker, Zoetermeer pm pm 
appartementen en 
eengezinswoningen 

 
Duurzaam in Balans 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2018 

EI - range Vereenvoudigd 
Energielabel 

Eindtotaal 

<0,61 A++ 51 

0,61<0,81 A+  

0,81<1,21 A 1.020 

1,21<1,41 B 735 

1,41<1,81 C 2.711 

1,81<2,11 D 595 

2,11<2,41 E 1.064 

2,41<2,71 F 914 

>2,71 G 36 

Eindtotaal   7.126 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2018 1,74 
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Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2018 
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Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2018

 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2018 
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Figuur 12. Woningvoorraad naar toegankelijkheidclassificatie 

 
 

 
 
Bij elkaar brengen 
 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar 
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Bijlage 5: Begrippenlijst 
 
Aedes-benchmark: vergelijking met andere corporaties, waarin de eigen prestaties op 
onderdelen kunnen worden vergeleken, om zo tot verbeteringen te komen. Ook Aedes heeft 
een benchmark ontwikkeld om corporaties met elkaar te vergelijken. 
 
AedesCode: het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. Door zich te 
binden aan de code, laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij 
aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de 
omgeving waarin zij opereren. De Governancecode is een integraal onderdeel van de 
AedesCode. 
 
Aftoppingsgrenzen: de aftoppingsgrenzen markeren dat deel van de huurprijzen waarboven 
men geen huurtoeslag meer ontvangt. Een uitzondering geldt voor AOW-gerechtigden,  
alleenstaanden en gehandicapten in een aangepaste woning; zij ontvangen nog 50% subsidie 
boven deze aftoppingsgrenzen. 
 
Anti Tax Avoidance Directive (ATAD): richtlijn met minimum-maatregelen tegen 
belastingontwijking. 
 
Aw: Autoriteit woningcorporaties. Deze instelling houdt toezicht op het gedrag van 
woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw heette voorheen het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV). 
 
Bedrijfsresultaat: netto omzet minus bedrijfskosten. 
 
Bedrijfswaarde: toekomstige waarde in euro’s van de exploitatie van een woning c.q. van het 
bezit. 
 
Betaalbare voorraad: een woning noemen wij bereikbaar als deze een huur heeft onder de 
aftoppingsgrenzen (voor een- en tweepersoonshuishoudens onder de € 593 en voor een 
huishouden met drie of meer personen onder de € 635). Vidomes noemt een woning sociaal 
als deze een huur heeft tussen de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens van € 711. 
 
BMT: overleg van het bestuur en het managementteam. 
 
BTIV:  het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting bevat nieuwe regels voor 
woningcorporaties. Deze werken de herzieningen in de woningwet verder uit. 
 
Buurtpanel: bestaat uit verschillende bewoners uit een buurt. 
 
B&W: College van Burgemeester en Wethouders. 
 
CEO: de algemeen directeur van een bedrijf. 
 
CFO: de financieel directeur van een bedrijf. 
 
CO2-neutraal:  het streven van organisaties en ondernemingen om de hoeveelheid 
broeikasgassen die worden uitgestoten te vermijden of te compenseren. 
 
Coulanceregeling: regeling voor huishoudens die recentelijk te maken hebben gehad met een 
inkomensdaling en daardoor in een lagere inkomenscategorie vallen kunnen afhankelijk van 
de situatie in aanmerking komen voor kwijtschelding van de huurverhoging.  
 
Compliance: is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van 
normen of het zich er naar schikken.  
 
CPB: Centraal Planbureau 
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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. Dit wordt aangeduid met niet-DAEB.  
 
Dekkingsgraad: meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezette 
onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.  
 
Derivaat of rente-instrument: een rente-instrument (derivaat) is een financieel contract 
waarmee het renterisico over een lening of belegging kan worden veranderd of beïnvloed. 
Onderscheid wordt gemaakt naar instrumenten met een fixerende werking (het tarief wordt 
vastgelegd) en instrumenten met een beschermende werking (het tarief wordt gelimiteerd). 
Een rente-instrument kan het (her)financieringsrisico niet beïnvloeden. 
 
DSCR: de Debt Service Coverage Ratio geeft een indicatie van de mate waarin we in staat zijn 
om de rente en de (theoretische) aflossing te betalen uit de exploitatie. 
 
dPi: de prognose-informatie van woningcorporaties.  
 
dVi: de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties. 
 
EMMA: Eerder Melden Minder Achterstanden. 
 
Energie-index: de bekende energielabels met letters van A++ tot G worden vervangen door 
indexcijfers.  
 
Energielabel: het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en 
kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met 
soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is 
verre van zuinig. 
 
Europagrens: hiermee wordt verwezen naar het besluit dat sociale huurwoningen voor 80% 
moeten worden verhuurd aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165 en 90% 
aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 40.349. 
 
Fit-and-proper-test: woningcorporaties leggen voorgenomen benoemingen of 
herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor aan de Autoriteit 
woningcorporaties. De Autoriteit voert een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van 
de beoogde kandidaten.  
 
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: onafhankelijke geschillencommissie voor de 
sociale huursector. 
 
GGZ: geestelijke gezondheidszorg. 
 
Governance: waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van een 
organisatie, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. 
 
Green Deal: afspraken tussen overheid en andere partijen die helpen om duurzame plannen 
uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat en bouw. 
 
Hedge-relatie: hiermee wordt de relatie tussen de derivaten en de onderliggende lening 
omschreven. 
 
Huurdersraad Vidomes: huurderorganisatie voor alle huurders van Vidomes  
 
Huurlabels: zie labeling. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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Huurtoeslaggrens (ook wel liberalisatiegrens): de maximale huurgrens voor het verkrijgen 
van huurtoeslag. In 2018 was dit € 720. 
 
ICR: de interest coverage ratio geeft een indicatie van de mate waarin we in staat zijn om de 
rente te betalen uit de exploitatie. 
 
IKB: Individueel Keuze Budget.  
 
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 
KCC: KlantContactCentrum. 
 
Koopgarant: een vorm van verkoop waarbij korting wordt gegeven op de marktwaarde van de 
woning. De verstrekte korting heeft een directe relatie met het aandeel van de eigenaar-
bewoner in de waardeontwikkeling van de woning. Hoe hoger de korting, hoe lager het 
aandeel in de waardeontwikkeling voor de bewoner. 
 
Labeling: bij de verhuur van woningen wordt soms gebruikgemaakt van labeling. Dan worden 
bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan het inkomen, het aantal personen dat verhuist, of de 
leeftijd van de nieuwe huurder.  
 
Liberalisatiegrens: zie huurtoeslaggrens. 
 
Loan to value: geeft de verhouding aan tussen het totale leenbedrag en de waarde van ons 
vastgoed die daartegenover staat. 
 
MT: management team 
 
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-DAEB: woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaken. Het ontwikkelen van 
huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet 
toe. Dit wordt aangeduid met niet-DAEB.  
 
Nom: nul-op-de-meter 
 
Nul-op-de-meter: Een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor 
het huis en het huishouden.  
 
OR: Ondernemingsraad. 
 
Passendheidstoets: per 1 januari 2017 moeten corporaties 95% van de nieuwe huurders die 
in aanmerking komen voor huurtoeslag, huisvesten in woningen met een huur onder de 
aftoppingsgrenzen. 
 
Payer swap: zie renteswap. 
 
PE: permanente educatie. 
 
Planmatig onderhoud: onderhoud dat van tevoren is ingepland en wat we periodiek bij alle 
woningen doen. Denk aan buitenschilderwerk, het vervangen van kozijnen of het volledig of 
gedeeltelijk vernieuwen van een keuken of badkamer. 
 
Planteam: bij groot onderhoud- of renovatieprojecten aan een complex stellen wij vaak een 
planteam samen, waarin ook de bewoners vertegenwoordigd zijn. 
 
Portefeuilleplan: de strategie die de ambities van Vidomes vertaalt naar ons vastgoed, ons 
portfolio. De portfolio moet daarnaast toekomstbestendig zijn en aansluiten bij de woonwensen 
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van huidige en toekomstige klanten. Tot slot moet de portefeuille voldoende kwaliteit en 
financieel rendement waarborgen. 
 
Prestatieafspraken: woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en 
huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is zo geregeld in de herziene 
Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties bouwen voor 
welke doelgroepen. 
 
Primaire doelgroep: de doelgroep waar we ons in eerste instantie op richten, zijn mensen 
met een bescheiden beurs die zonder financiële hulp geen zelfstandige woning kunnen 
betalen. 
 
Procuratie: de door een daartoe bevoegd persoon of lichaam verleende bevoegdheid om een 
bedrijf of instelling te vertegenwoordigen. 
 
Roll-overlening: overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een langere periode 
(meestal tussen de twee en tien jaar) geld te lenen waarbij de rente periodiek wordt herzien. 
De rente is meestal gekoppeld aan het Euribortarief.  
 
RvC: Raad van Commissarissen. 
 
Subsidiabele huur: de kale huur vermeerderd met de servicekosten. Dit is de huur die 
gebruikt wordt voor het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag. 
 
Sociale huur: alle huurwoningen tot de huurprijsgrens met een huur onder de € 711. 
 
Solvabiliteit: de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Met 
solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen 
(betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. 
 
Secundaire doelgroep: dit zijn huishoudens die meer verdienen dan de doelgroep die voor 
huurtoeslag in aanmerking komt, maar minder dan voldoende is om zelf op de koopmarkt of 
vrije sector huurmarkt een geschikte woning te vinden. 
 
Seniorenmakelaar: consulent die senioren helpt bij het verhuizen van een grote woning naar 
een geschikte kleinere woning. 
 
Stakeholders: partijen en personen die nauw bij ons werk en bedrijf betrokken zijn, ook wel 
belangenhouders genoemd. Het gaat onder meer om: huurders, gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties. 
 
Statushouders: vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn 
toegelaten of beschikken over een verblijfsvergunning en daarmee recht hebben op een 
woning. 
 
Stresstest Aw: test of de corporatie een mogelijke negatieve gebeurtenis omtrent derivaten, 
zoals een rentedaling of het effectueren van een ontbindingsclausule, met eigen middelen kan 
dragen. 
 
Stroomversnelling: samenwerkingsverband van partijen die gezamenlijk werken aan het 
makkelijker realiseren de totstandkoming van zogenaamde nul-op-de-meter-woningen. Het 
samenwerkingsverband is actief met onder meer het vereenvoudigen en versnellen van 
procedures.  
 
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).  
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SWZ: Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer. 
 
Taakstelling huisvesting statushouders: gemeenten krijgen elk halfjaar een taakstelling 
voor het aantal statushouders dat zij in die periode moeten huisvesten. Statushouders zijn 
bijna altijd aangewezen op sociale huurwoningen. 
 
Treasurystatuut: legt de formele kaders vast waarbinnen de treasuryactiviteiten van Vidomes 
moeten plaatsvinden, waardoor een objectieve en transparante verantwoording vooraf en 
achteraf mogelijk is. 
 
Verhuurdersheffing: verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, betalen 
een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het kabinet vraagt hiermee een financiële 
bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. 
 
Visitatiecommissie: Een visitatiecommissie is een tijdelijke commissie van experts die in het 
kader van de kwaliteitsbewaking visitaties uitvoeren van bijvoorbeeld een woningcorporatie te 
beoordelen. Visitatiecommissies bestaan uit onafhankelijke externe experts.  
 
VTW: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. 
 
VvE: Vereniging van Eigenaren. De VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van 
de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. 
 
Weigeringsgraad: geeft aan hoeveel kandidaten de woning weigeren, voordat er een 
kandidaat is die haar accepteert. 
 
WKO: warmte-koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te 
slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. 
 
WNT: Wet normering topinkomens. 
 
WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
 
WOZ-waarde: de WOZ-waarde van een woning is de geschatte waarde van de woning. De 
gemeente bepaalt de geschatte waarde op verschillende factoren zoals oppervlakte en ligging. 
De waarde geldt per 1 januari van het voorgaande jaar. 
 
 


