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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

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

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’.

Voorwoord
2018 was een uitstekend jaar voor Vidomes. We boekten mooie  
resultaten, zowel financieel als sociaal. Daar kijken we met gepaste 
trots op terug. Zo werken we steeds beter samen met onze belang-
rijkste stakeholders: gemeenten, huurdersorganisatie, collega- 
corporaties en andere partners. Dat horen we ook van onze stake-
holders zelf. We zien de huurderstevredenheid in onze onderzoeken 
stijgen. Maar het kan nog beter. We investeerden fors in de  
kwaliteit van ons woningbezit.

Ook het afgelopen jaar is ons woningbezit flink in waarde toegenomen. 
Dit leidt niet tot extra investeringsruimte. Bakstenen zijn geen bank- 
biljetten. We verhuren deze woningen en incasseren de waardestijging 
niet. Onze investeringsruimte wordt flink verlaagd door de verhuur-
dersheffing en de vennootschapsbelasting. Daarnaast zorgt ook de 
bouwkostenstijging voor een druk op onze wenselijke investeringen.

Binnen Vidomes hebben we te maken met relatief hoge kosten van de 
organisatie. We willen de bedrijfslasten de komende periode verder 
verlagen. Zo beperken we bijvoorbeeld de inhuur van externe mensen. 

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



Leidschendam 
- Voorburg

Leidschenveen Zoetermeer

Delft

Rijswijk

Onze missie 

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. 

•  voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde

•  duurzaam in balans

•  tevreden klanten

Daarnaast zijn er twee thema’s waarin Vidomes het verschil wil 
maken. 

•  bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant

•  in het oog in het hart: extra zorg voor prettig en veilig wonen

Aan de hand van deze thema’s blikken wij terug op 2018.

Vidomes geeft 
mensen die op ons 
zijn aangewezen, 
een thuis. Nu en in 
de toekomst.

Vidomes wil het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken 
rondom wonen. Niet alleen voor onze huurders, maar ook voor de 
wereld om ons heen.

Onze strategische visie

Klantwaarden
In onze klantvisie onderscheiden we vier klantwaarden. De komende 
jaren willen we onze dienstverlening verbeteren door deze klant-
waarden in onze manier van werken te verankeren.

Onze werkgebieden
We concentreren ons op de werkgebieden  
Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft,  
Rijswijk en het Haagse stadsdeel Leidschenveen. 

Position
paper

Persoonlijk Samen Dichtbij Betrouwbaar



Visitatie

Behaalde resultaten visitatie 2018 

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. 

Van intern naar meer extern gericht
De visitatie startte met een ‘position paper’ van het bestuur, waarin 
werd teruggekeken op de periode 2014/2017: van ‘het huis op orde’ 
naar ‘de huurder weer centraal’. De visitatiecommissie herkent  
het beeld uit het stuk: de focus is verlegd van meer intern naar meer 
extern gericht.

Onderwerpen visitatie cijfer

Presteren naar opgaven en ambities 6,9

Presteren volgens belanghebbenden 7,2

Presteren naar vermogen 7,1

Governance 7,4

Position
paper



Voldoende geschikte woningen 
met toekomstwaarde  

Duurzaam in balans 

Illustratie 5: Afbeelding van 
bouwen en verbeteren van wo-
ningen. Verwerken van de 
Schoutenhoek in de bestaande 
tekening.

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.

Tevreden over:
• de forse investering in de kwaliteit van ons woningbezit.

• de omvang en uitvoering van het planmatig onderhoud.

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

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.

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.

Ontevreden over:
•  lange voorbereiding grootonderhoud- en 

nieuwbouwprojecten.



Tevreden klanten  In het oog in het hart: 
Sociaal Domein

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.

Ontevreden 
over:
•  de trage planontwikkeling 

van ’t Seghewaert.

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:

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

•  het beschikbare 
woningaanbod voor 
kwetsbare groepen.

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.



Bij elkaar brengen

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. 

Ontevreden over:
•  C-oordeel voor het onderdeel bedrijfslasten 

in het Aedes-bedrijfstakonderzoek. Zo 
hebben we relatief veel inhuurkosten.

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.

Organisatie Vidomes   

Tevreden over:
•  het nog steeds zeer lage percentage ziekteverzuim: 3,2%.

•  introductie van nieuwe eigentijdse arbeidsvoorwaarden. 

•  de ontwikkeling van medewerkers in projecten ‘Lekker 
Bloeiend’ en ‘Vidomes Beweegt’.

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

•  het gebruik van het Persoonlijk Loopbaanbudget: in 2018 
maakten in totaal 85 medewerkers hiervan gebruik.

• introductie nieuwe ICT-werkplek.

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN



Financiële positie   

Neutraal over:
•  de papieren waardestijging  

van ons vastgoed met ruim  
€ 230 miljoen.

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

Tevreden over:
• 	onze	financiële	huishouding:	

we	voldoen	aan	alle	financiële	
normen van onze externe 
toezichthouders.

Ontevreden over:
•  ontwikkeling verhouding uitgaven aan belastingen  

en	heffingen	versus	de	maatschappelijke	bijdrage.	

•  C-score in de Aedes-benchmark op het onderdeel 
bedrijfslasten. We zetten ons in 2019 in om onze 
doelmatigheid te verbeteren.

Kerncijfers 2018

Aantal sociale  
woningen 17.963

Gemiddelde  
Energie-index 1,74

Aantal  
ontruimingen 15

Aantal  
klantcontacten 147.200

Nieuwe huurders 
tevredenheid 7,8

Aantal medewerkers 184

Ziekteverzuim 3,2%

Resultaat  
exploitatie vastgoed

€ 21 
miljoen

ICR 1,61

Loan to value 50%

Solvabiliteit  
beleidswaarde 46%

Verhuurdersheffing € 12,5 
miljoen

Toename markt-
waarde vastgoed

€ 230 
miljoen

Aantal verhuringen 970

Verhuringen huur-
toeslagdoelgroep 84%

Aantal reacties  
per woning 211

Woningvoorraad Klanten

Organisatie

Financieel

VerhuurSociaal Domein
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Het staat gedrukt
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