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1. Voorwoord 
 
In 2019 hebben we weer mooie resultaten behaald! U vindt de belangrijkste in dit volkshuisvestelijk 
verslag. De komende jaren bouwen we verder aan Vidomes als stevige en toekomstbestendige 
organisatie voor onze huurders. 
 
Onze ambities 
We geven mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Dat willen we ook voor de toekomst 
waarmaken. Daarom werken we continu aan voldoende geschikte woningen. We gaan daarbij voor 
duurzaam: we willen dat onze woningen en het gebruik ervan zo min mogelijk schade toebrengen aan 
het milieu.  
 
Onze huurders krijgen wat ze van ons mogen verwachten. We maken het verschil met een goede 
match tussen klant en pand: huurders kunnen rekenen op een woning die past bij hun levenssituatie, 
tegen een huurprijs die past bij hun inkomen. Extra aandacht hebben we voor prettig en veilig wonen, 
evenals voor kwetsbare mensen en hun buren. 
 
We zijn er voor onze huurders die maatwerk nodig hebben. Dit vraagt veel van ons: we moeten 
beweeglijk zijn, met flexibele medewerkers, systemen en processen. We willen sneller inspelen op 
ontwikkelingen, opgaven en kansen van buiten. In ons handelen houden we het resultaat voor ogen. 
Dat vraagt om een continu kritische blik én de drive om te blijven verbeteren.   
  
Dit alles kunnen we niet alleen. Het wordt steeds belangrijker om in vitale coalities met gemeenten, 
bouw- en zorgpartijen, leveranciers en andere partners samen resultaten te halen. Ook trekken we 
samen met zeven corporaties in het zogenoemde A+ verband op rond digitalisering om meer kwaliteit 
tegen aanvaardbare kosten te realiseren. Verder zoeken we de samenwerking op thema’s als ‘Langer 
en Weer Thuis’ en de ‘Energietransitie’. Hoofdrollen in deze processen zijn weggelegd voor stevige 
regisseurs die goede afspraken maken én nakomen. Zo bereiken we samen veel meer. 
 
Waar maakten we het verschil en waar zijn we trots op?  

• Toepassing regelingen huurbevriezing en huurverlaging voor huurders die dat nodig hebben. 

• Verdere verbetering naar een score van 7,4 op klanttevredenheid.  

• Betere score in Aedes-benchmark op klanttevredenheid en huurdersoordeel. 

• Samenwerking met nieuwe hoveniersbedrijven Hoek en Weverling voor ‘groen’ bij de woningen.  

• Samenwerking met Huurman Leiden BV en – nieuw – Meerbouw Rotterdam BV voor reparatie en 
mutatieonderhoud. 

• Bouw van 28 energiezuinige Nul op de Meter (NoM) woningen in de wijk Palenstein. 

• Upgrade 98 woningen in de wijk Buytenwegh van energielabel C naar A+. 

• Pilots energietransitie in Zoetermeer en Delft en pilots vroegsignalering en schuldhulpverlening. 

• Onze inzet op complexbeheer. 

• Start flatcoach in seniorencomplex Leidschendam-Voorburg: met begeleiding langer zelfstandig 
wonen. 

• Aanstelling doorstroommakelaars in samenwerking met gemeenten, corporaties en 
huurdersorganisaties in Delft en Zoetermeer. 

• Vaststelling van de digitale visie waarmee we richting geven aan verdere digitalisering, een 
toekomstbeeld schetsen en projecten en kansen structureren. 

• Nieuwe portefeuillestrategie 2020-2030 en financiële strategie: waar staan we met onze 
portefeuille, waar willen we naartoe en welke financiële kaders gelden daarbij? 

 
Aan de slag de komende periode met: 

• Strakkere sturing op het halen van de planning van vastgoedprojecten, zowel in tijd als in geld. 

• Verkrijgen van nieuwbouwlocaties – dit blijft een moeizaam proces. 

• Implementatie van regionale doorstroomaanpak. 

• Livegang MijnVidomes: huurders kunnen zelf digitaal een reparatieverzoek doen en een afspraak 
maken, hierdoor gaat het sneller en effectiever. 

• Landelijk negatieve trend in kwetsbare buurten is op enkele plekken ook bij Vidomes merkbaar: 
de problematiek achter de voordeur neemt toe door grotere instroom van kwetsbare groepen. 

• Toename van casussen ondermijning. 

Daphne Braal en Jacco Maan 
Bestuurders Vidomes 
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2. Jaar in vogelvlucht  
 
In dit volkshuisvestelijk verslag blikken we terug op 2019. Vidomes is op een positieve manier in 
beweging. Medewerkers ontwikkelen zich, zetten hun talenten in én werken keihard aan de realisatie 
van de doelen uit ons ondernemingsplan voor onze huidige en toekomstige huurders. Dat blijkt ook uit 
de positie die Vidomes nu regionaal inneemt. We lopen voorop met onze inzet op complexbeheer, de 
samenwerkingsverbanden in de energietransitie en de arrangementen voor wonen en zorg voor 
Langer Thuis en Weer Thuis. 
 
Net als vorig jaar geven we in dit jaarverslag per hoofdstuk aan waarover we tevreden, neutraal of 
ontevreden zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. We zijn daar transparant over. In 
dit hoofdstuk 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     

Goed georganiseerd    

  
Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde 
Een tekort aan woningen, lange wachttijden, de energietransitie, het stikstofbeleid, weinig 
beschikbare bouwgrond, stijgende bouwkosten en personeelstekorten in de bouw – het is een hele 
opgave om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen. Het helpt dan om duidelijke keuzes te maken en 
prioriteiten te stellen. Met die gedachte stelden we onze nieuwe portefeuillestrategie 2020 – 2030 op: 
‘Samen bouwen aan goed wonen’.  
 
We zijn tevreden over onze grote inspanningen voor onderhoud: met een investering van € 45 miljoen 
hebben we de kwaliteit van ons vastgoed verbeterd voor onze huurders. Ook de oplevering van onze 
eerste nul-op-de-meterwoningen stemt ons positief. Over de nieuwe overeenkomst met 
huisaannemers voor het dagelijks onderhoud zijn we zeer tevreden. We zijn ontevreden over de 
vertragingen die we rond nieuwbouw oplopen, met soms externe redenen (zie de eerder genoemde 
ontwikkelingen) en soms interne organisatorische redenen. In 2020 werken we hard om dit verder te 
verbeteren. 
 
Duurzaam in balans 
De energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en een duurzaam gebruik van de woning door de 
bewoner zijn dé grote uitdagingen voor de komende dertig jaar. Samen met onze werkgemeenten zijn 
we hier volop mee bezig. Vidomes kiest ervoor om zo veel mogelijk verduurzamingsmaatregelen op 
natuurlijke onderhoudsmomenten door te voeren. Dit veroorzaakt zo min mogelijk overlast voor de 
bewoners en is kostenefficiënt. 
 
Voor de korte termijn hebben we al mooie resultaten behaald. Zo zijn inmiddels 3.411 woningen 
geschikt gemaakt voor elektrisch koken, liggen we met een Energie-Index van 1,68 (Energielabel C) 
op schema voor gemiddeld Energielabel A in 2030 en leverden we de eerste 28 nul-op-de-
meterwoningen op in Zoetermeer. 
 
Het onderdeel Duurzaam Werken kwam in 2019 helaas minder snel dan gehoopt van de grond, het 
lukte bijvoorbeeld onvoldoende goed om een pilot op te starten rond e-bikes als alternatief voor de 
auto voor woon-werkverkeer en daarmee de CO2 uitstoot terug te dringen.  
 
Tevreden klanten 
Met ons verbeterprogramma 8+ werken we dagelijks aan een betere klanttevredenheid. Op basis van 
klantsignalen voeren we snelle, concrete acties uit om de dienstverlening aan onze huurders te 
verbeteren. Mooi voorbeeld hiervan is de aanbiedingsbrief voor nieuwe huurders. We nemen nu extra 
informatie op over de nieuwe woonomgeving en dat waarderen onze nieuwe huurders. Ook werken 
we met onze aannemers continu aan een betere afhandeling van reparatieverzoeken. 
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Onze aanpak, met toenemende investeringen in klantcontacten, werpt z’n vruchten af. In 2017 
scoorde Vidomes een 6,8 op klanttevredenheid. We kondigden toen aan dat we alles uit de kast 
zouden halen om de klanttevredenheid te verbeteren. In 2018 stelden we een klantvisie op om in 
2022 in 80% van de gevallen een 8+ voor klanttevredenheid te behalen. Voor 2019 was ons doel een 
gemiddelde tevredenheidsscore van minimaal een 7,3. We scoorden een 7,4 en daar zijn we 
bijzonder trots op. Van de huurders die deelnamen aan de tevredenheidsonderzoeken gaf zelfs 62% 
ons een 8 of hoger (in 2018: 54%). Ontevreden zijn we over de klanttevredenheidsscore van 5,6 op 
klachtenproces: in 2020 schenken we hier veel aandacht aan. 
 
Ook in de Aedes-benchmark zien we mooie verbeteringen in de rapportcijfers. Het cijfer dat Vidomes 
krijgt van vertrokken huurders, steeg van een 7,5 in 2018 naar een 7,6 in 2019. Huurders met een 
reparatieverzoek waarderen Vidomes met een 7,3. In 2018 was dit nog een 6,7.  
 
In het oog in het hart 
In het sociaal domein hebben we mooie resultaten behaald. Het aantal ontruimingen door 
huurschulden is verder gedaald naar 9. Ook haalden we ons deel van de gemeentelijke taakstellingen 
bij de huisvesting van statushouders. In alle werkgemeenten maakten we afspraken met partners 
over vroegsignalering. Toch blijft het beschikbare aanbod voor kwetsbare groepen helaas achter. 
  
De werkwijze op het gebied van de leefbaarheid, met integrale complex- en buurtstrategieën en 
leefbaarheidsprogramma’s, werkt prima. We hebben het aantal complex- en wijkbeheerders in onze 
wooncomplexen en buurten uitgebreid. Na Rijswijk is er nu ook in Leidschendam-Voorburg een 
flatcoach.  
 
Kritisch zijn we over de toename van de ondermijning in het wonen. Hierbij gaat het om zaken als: 
illegale bewoning, ernstige drugsoverlast en prostitutie in onze woningen.  
 
Bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant  
Van alle nieuwe verhuringen is 83% betaalbaar verhuurd. Met dit fraaie cijfer tonen we aan dat we de 
huren zo laag mogelijk proberen te houden. Dat doen we ook met huurbevriezing – we zien een forse 
toename in het gebruik van deze regeling – en met huurverlaging – deze regeling ging in 2019 van 
start.  
 
De doorstroming wordt steeds belangrijker. We zijn blij met de verhuizingen uit schaarse woningen 
die de seniorenmakelaar heeft gerealiseerd. Het aantal mutaties steeg in 2019 tot 984, slechts 14 
meer dan in 2018. Dit is nog ver onder ons wensdoel van 1.200. De druk op de sociale huurwoningen 
neemt nog steeds toe. We vinden het jammer dat de gemiddelde wachttijd in onze regio verder opliep 
tot gemiddeld 61 maanden. Spoedzoekers zonder urgentieverklaring moeten 40 maanden wachten, 
zelfs voor de minst gewilde woning. Samen met collega corporaties willen we deze trend echt 
ombuigen de komende jaren.  
 
Goed georganiseerd 
We kunnen onze doelen alleen bereiken met adequate, professionele en enthousiaste collega’s en 
een goed geoliede organisatie bij Vidomes. In 2019 hebben we onder meer aandacht besteed aan 
aantrekkelijk werkgeverschap en digitalisering. 
 
Aantrekkelijk werkgeverschap 
Eigen regie en verbindend leiderschap waren de thema’s van het ontwikkeltraject voor medewerkers 
en leidinggevenden. De aandacht voor, en inzet op, persoonlijke ontwikkeling blijkt ook uit het grote 
aantal medewerkers dat intern doorstroomde naar een functie die past bij hun talenten. Daar hoort 
helaas ook een hoge uitstroom bij. De arbeidsmarkt staat (nog steeds) onder druk. 
 
Verdere digitalisering  
In 2019 hebben we medewerkers voorzien van passende ICT-middelen. Door inzichten in onze 
resultaten te digitaliseren kunnen we adequaat (bij)sturen waar nodig. Daarnaast namen we een 
nieuw Document Management Systeem in gebruik, dit ging niet op de geoliede manier die we 
gehoopt hadden. Verdere digitalisering vraagt daarnaast vanzelfsprekend ook om meer aandacht 
voor security.  
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3. Strategische visie, missie en klantwaarden 
 

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 strategische 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. 
 
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 zes thema’s 
Denkend vanuit eigen kracht en wat allemaal wél mogelijk is, richten we ons de komende jaren op de 
realisatie van onze strategische visie en de bijbehorende Vidomes Doelenkaart 2019-2022. Zes 
thema’s staan centraal: 
 

1. Voldoende geschikte woningen 
2. Duurzaam in balans 
3. Tevreden klanten 
4. Bij elkaar brengen 
5. In het oog, in het hart 
6. Goed georganiseerd 

 

 
 
De resultaten van de Doelenkaart vertalen we jaarlijks naar ons Vidomes jaarplan. De begroting  
verdeelt de financiële middelen om het Vidomes jaarplan uit te voeren. We monitoren de realisatie 
van de resultaten en de begrotingsuitvoering met onze sturingscyclus (planning en control) inclusief 
dashboard. De eindresultaten vindt u in dit jaarverslag. 
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Onze werkgebieden 
We concentreren ons op de werkgebieden Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk en 
het Haagse stadsdeel Leidschenveen.  
 

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 ambitie is om de 
klantwaarden nog beter te verankeren in onze manier van werken. 
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4. Samenwerking met huurders en gemeenten 
 

4.1 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, Delft en Zoetermeer 
hebben we in 2019 weer nieuwe afspraken gemaakt. In Rijswijk is 
dat het afgelopen jaar niet gelukt. Samen met de 
huurdersorganisaties en de collega-corporatie verschillen we van 
mening met de gemeente over de nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. Nieuwbouw is hard nodig, gezien de situatie op de 
woningmarkt. We proberen uiteraard om toch met Rijswijk tot 
goede afspraken te komen. Tot die tijd gelden de eerdere 
afspraken voor 2019-2022.   
 
Ons Woonbod aan de gemeenten 
Elk jaar brengen we ons Woonbod vóór 1 juli uit. In het bod presenteren we aan de gemeenten wat 
we de komende jaren gaan doen. Gelijktijdig geven we aan wat we van hen nodig hebben om 
optimaal te presteren. Zaken die we graag samen met de gemeente aanpakken, verwerken we 
eveneens 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.  
 
Startsessies rond prestatieafspraken  
In onze werkgemeenten zoeken we naar verbreding van het draagvlak. Startsessies over de 
belangrijkste thema’s helpen daarbij. Aan deze sessies doen vertegenwoordigers en specialisten van 
de maatschappelijke partners mee, net als de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties. 
Tijdens deze sessies maken we een eerste aanzet tot de nieuwe prestatieafspraken. Vier thema’s 
staan centraal:  

• beschikbaarheid en betaalbaarheid 

• wonen met zorg 

• duurzaamheid 

• leefbaarheid, veiligheid en wijken 

Deze werkwijze is ons goed bevallen. We zijn erin geslaagd om relatief snel tot geactualiseerde 
prestatieafspraken te komen. De afspraken gaan onder meer over: 

• voldoende plekken voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen 

• voldoende betaalbare woningen 

• stimulering doorstroming door onder meer seniorenmakelaars 

• aandacht voor leefbaarheid 

• huisvesting en begeleiding van kwetsbare huurders 

• start met een tweede flatcoach 

• uitbreiding van de afspraken over verduurzaming 
 
Stap voor stap verbeteren we ook de sturing op het realiseren van de afspraken. Accounthouders bij 
gemeente en woningcorporaties benoemen onderling trekkers per onderwerp en vullen gezamenlijk 
periodiek de monitor in. In de monitor geven geven we met stoplichtkleuren aan of een onderwerp op 
schema, achter op schema/ actie benodigd of dat een interventie nodig is, bijvoorbeeld agenderen op 
bestuurlijk overleg. Vaak realiseren we niet alle lokale prestatie afspraken. Diverse onderwerpen zijn 
complexe processen die veel tijd kosten, zoals het vinden van nieuwbouwlocaties, het realiseren van 
verzorgd wonen inclusief voldoende begeleiding en zorg en tijdelijke huisvesting (opstapwoningen). 
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Bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden 
In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hebben we, samen met collega-corporaties, bijeenkomsten 
georganiseerd voor gemeenteraadsleden over wonen en over de opgaven in het sociaal domein. We 
laten hen graag weten waarmee we bezig zijn. Tegelijkertijd bieden deze bijeenkomsten de 
mogelijkheid om inhoudelijk meer de diepte in te gaan. Het is fijn om elkaar beter te leren kennen en 
te vinden. Zowel de raadsleden als de corporaties zijn tevreden.  
 
Samenwerking in het sociaal domein 
De samenwerking met partners in het sociaal domein wordt steeds belangrijker. Samen vormen wij 
als organisaties steeds meer een vitale coalitie rond complexe problematiek. Niet alleen met de 
gemeenten, juist ook met de zorg- en welzijnspartijen. De woningcorporaties vormen een cruciale 
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 en er capaciteit is bij de zorg- en welzijnspartners.  
 
In alle werkgemeenten hebben we afspraken gemaakt over de aantallen kwetsbare huurders die we 
huisvesting bieden. Ook zijn er in alle gemeenten convenanten over het zo vroeg mogelijk signaleren 
van mensen met schulden. Dit zijn afspraken tussen gemeenten, corporaties, zorgverzekeraars en 
energiebedrijven (zie hoofdstuk 8).  
 
Regionale afspraken 
In de regio Haaglanden maken 9 gemeenten en 15 corporaties al decennialang regionale afspraken. 
Sinds 2013 zijn ook de huurdersorganisaties betrokken. De bedoeling was om in 2019 nieuwe 
regionale afspraken te maken. We hebben gezamenlijk besloten om de afspraken per thema te 
maken op het moment dat we daaraan toe zijn. Reden hiervoor is dat afspraken inmiddels vaker en 
steviger lokaal geregeld worden. Bovendien zitten we voor de regionale thema’s in verschillende 
fases, van verkenning tot uitwerking. De nieuwe Woningmarktafspraken in 2020 is het eerste grote 
thema. Daarnaast werken we aan afspraken over doorstroming, verduurzaming en de huisvesting van 
kwetsbare mensen. 
 

4.2 Samen met bewoners  
 
Huurdersraad Vidomes 
Sinds 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 onze werkgemeenten. Net als de gemeenten en corporaties 
ondertekent ook de Huurdersraad deze afspraken. De raad had eind 2019 nog drie vacatures. 
 
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) 
De huurdersorganisaties in de regio Haaglanden, waaronder de Huurdersraad Vidomes, werken 
samen in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Dankzij deze regionale 
samenwerking – uniek in Nederland – is de SHH een gelijkwaardige partner voor de beleidsmakers in 
de regio. De huurdersorganisaties worden betrokken bij de regionale plannen en afspraken tussen de 
gemeenten en woningcorporaties.  
 
Bewonerscommissies 
In 2019 waren er gemiddeld 35 bewonerscommissies actief. Dat zijn er minder dan voorgaande jaren. 
De reden hiervan is dat we in 2019 hebben ingezet op een verdere professionalisering van de 
commissies. We werken nu volgens het afsprakenkader dat de Huurdersraad en Vidomes samen 
hebben opgesteld. Hierin staan de rechten en plichten die bewonerscommissies en Vidomes vanuit 
de Overlegwet hebben. In 2019 hebben we ook ingezet op andere vormen van participatie. Zo waren 
er 21 bewonerspanels. Per saldo is het aantal betrokken bewoners nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Bedankdag voor actieve huurders 
Vidomes waardeert de inzet van actieve huurders. Dat doen we onder meer met een bedankdag. 
Deze vond in 2019 plaats in het Louwman Museum in Den Haag. In de ochtend gunde een futuroloog 
de aanwezigen een blik in de toekomst. Wat komt er op ons af? Wat betekenen de 
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klimaatveranderingen voor ons? Hoe gaan we om met de ouder 
wordende bevolking? En hoe kan technologie ons daarbij helpen? 
Na de middag hebben verschillende Vidomes-medewerkers 
workshops gegeven. Huurders praatten mee over thema’s als 
onderhoud, duurzaamheid en leefbaarheid. De dag was erg 
geslaagd. 
 
 
 
 
 
Participatie bij renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten bepalen we in 
overleg met de bewoners wat nodig is bij de woningen. Zo heeft Vidomes met een architect en de 
Klankbordgroep Petuniatuin plannen gemaakt voor een nieuwe binnentuin en een opknapbeurt van 
de gemeenschappelijke ruimtes. Op verzoek van de Klankbordgroep Jacob Gilleshof heeft Vidomes 
bewoners regentonnen aangeboden. 
 
Ook bespreken we welke (sociale) maatregelen we voor hen kunnen treffen tijdens de uitvoering. 
Denk aan een logeerwoning, een tijdelijke keuken of een rustwoning. In 2019 waren er 9 
klankbordgroepen actief.  
 
Participatie bij gemengd beheer  
In wooncomplexen met zowel een Vereniging van Eigenaren (VvE) als een bewonerscommissie heeft 
een afvaardiging van de huurders 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 de Algemene Ledenvergadering rekening houden met de 
wensen van bewoners. 
 
Buurtpanels 
In een aantal buurten hebben bewoners zich verenigd in buurtpanels. De bewoners uit de panels 
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  

contactpersonen.  
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5. Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde   
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voldoende woningen    

 

 

Tevreden over: 

• de keuzes en ambities in onze nieuwe portefeuillestrategie. 

• de oplevering van onze eerste nul-op-de-meternieuwbouwwoningen. 

• de omvang van het programma Planmatig Onderhoud en de uitvoering daarvan. 

• de nieuwe overeenkomst met huisaannemers in het dagelijks onderhoud. 

• de hoeveelheid vastgoedprojecten in voorbereiding. 
 

 

 

Neutraal over: 

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

 

 

Ontevreden over: 

• de omvang van de betaalbare woningvoorraad: deze afname was weliswaar 
ingecalculeerd, maar hierdoor niet minder pijnlijk. 

• de opgelopen vertraging in grootonderhoud- en nieuwbouwprojecten. 

 

5.1 Een nieuwe portefeuillestrategie  
 
Een tekort aan woningen, lange wachttijden, de energietransitie, het stikstofbeleid, weinig 
beschikbare bouwgrond, gestegen bouwkosten en personeelstekorten in de bouw – het is een hele 
opgave om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen. Het helpt dan om duidelijke prioriteiten te stellen 
en flexibel te zijn in de uitvoering. Met die gedachte stelden we onze nieuwe portefeuillestrategie op. 
Deze helpt ons om onze middelen zoveel mogelijk maatschappelijk te laten renderen.  
 
Samen bouwen aan goed wonen 
Om onze prioriteiten te bepalen, stelden we omgevingsanalyses op en voerden we gesprekken met 
diverse gemeenten en collega-corporaties. We legden hierbij verbanden tussen de uitdagingen/ 
opgaven in onze regio en de effecten van onze inspanningen. 
 
Het is onze meest urgente opgave om de omvang van de voorraad sociale huurwoningen op peil te 
houden. Door afspraken uit het verleden, bijvoorbeeld rond de herstructurering en omvangrijke sloop 
in Palenstein (Zoetermeer), is dat niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd willen we ook bijdragen aan 
de vermindering van het tekort aan sociale huurwoningen. We kunnen 1.500 nieuwe woningen 
bouwen tot en met 2030. 
 
Financieel en organisatorisch vraagt dit veel van ons. Om ‘goed wonen’ te realiseren, hebben we 
anderen nodig. Samen met partners als gemeenten, bouw- en zorgpartijen moeten we de schouders 
eronder zetten.  
 
Ontwikkeling voorraad 
De belangrijkste doelen uit onze portefeuillestrategie richten zich op de zelfstandige woningen voor 
onze primaire en secundaire doelgroep. Dit zijn de woningen die we bij leegkomst verhuren met een 
huur onder de huurprijsgrens van € 720,48 per maand (DAEB-segment). De woningen die we met 
Koopgarant verkopen, rekenen we eveneens tot de voorraad. Die zijn tenslotte ook voor onze 
doelgroep. 
 
De grafiek op de volgende pagina toont het verloop van onze voorraad over het jaar 2019. Meest in 
het oog springt de sloop van vier complexen wat zorgde voor een stevige afname. De omvang van de 
voorraad markeert om die reden een dieptepunt, maar tegelijkertijd ook een startpunt: vanaf nu 
kunnen we ons richten op groei door nieuwbouw.  
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Figuur 5.01 Verloopstaat zelfstandig DAEB van ultimo 2018 naar ultimo 2019 

 
 
Ontwikkeling betaalbare voorraad 
Met onze voorraad bedienen we een aantal subdoelgroepen verdeeld naar inkomen. We streven 
ernaar om zowel de primaire als de secundaire doelgroep zoveel mogelijk naar hun aandeel in de 
vraag te bedienen (meer hierover in hoofdstuk 9: Bij elkaar brengen). Aan de hand van de jaarlijkse 
nieuwe verhuringen meten we hoeveel woningen we aan de primaire, secundaire en tertiaire 
doelgroep hebben verhuurd.  
 
We hebben geconstateerd dat de primaire doelgroep meer kans maakt op een woning bij Vidomes 
dan de secundaire doelgroep. Daarom hebben we het aandeel woningen met een huur na mutatie 
tussen € 650,- en € 720,- vergroot (Sociaal duur in tabel 5.01). Het aandeel Betaalbaar (tabel 5.01) is 
hierdoor afgenomen. Ook de sloop van 285 woningen heeft zijn weerslag op het aantal betaalbare 
woningen. De volledige samenstelling van de voorraad op basis van huurprijs bij leegkomst staat 
weergegeven in tabel 5.01. Met deze samenstelling verwachten wij met de nieuwe verhuringen in 
2020 beter aan te sluiten bij de vraag. 
 
Tabel 5.02 Woningvoorraad op basis van huurprijs bij leegkomst 

Prijssegment 
  

Na mutatie o.b.v. 
beleid 2019 

Na mutatie o.b.v.  
beleid 2018  

Na mutatie o.b.v.  
beleid 2017  

Goedkoop (tot € 424) 866 768 774 

Betaalbaar (tot € 650) 12.375 12.996 12.968 

Betaalbare voorraad totaal 13.241 13.764 13.742 

Sociaal-duur (tot € 720) 2.632 2.373 2.362 

Koopgarant-verkocht 900 899 900 

Woonwagens 31 31 31 

Sociale voorraad totaal 16.804 17.067 17.035 

Vrije sector (vanaf € 720) 371 363 404 

Te verkopen 805 859 897 

Totale voorraad Vidomes 17.980 18.289 18.336 
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5.2 Verkoop  
 
Jaarlijks verkopen we een klein deel van onze woningvoorraad. We verkopen vooral woningen die 
minder goed bijdragen aan de maatschappelijke resultaten die we willen bereiken. In 2019 verkochten 
we 42 woningen in de vrije verkoop. De gemiddelde koopsom voor een woning (exclusief 
Koopgarant) bedroeg afgerond € 224.950,-. Verder verkochten we 23 parkeerplekken, 3 garageboxen 
en 1 bedrijfsruimte.  
 
Verkoop met Koopgarant 
Een deel van onze woningen zetten we in om te verkopen met Koopgarant. Onderdeel van 
Koopgarant is dat we deze woningen terugkopen op het moment dat de eigenaar wil verkopen. In 
2019 was dit bij 36 woningen het geval. In het kalenderjaar 2019 zijn 31 woningen opnieuw onder 
Koopgarant doorverkocht. Ook de resterende woningen bieden we weer op deze manier te koop aan. 
In totaal is de portefeuille ‘verkochte Koopgarant-woningen’ in 2019 met 25 nieuwe verkopen 
toegenomen tot 585. De gemiddelde koopsom voor een woning met Koopgarant bedroeg in 2019 
afgerond € 122.900. De Koopgarant-woningen leveren zo een bijdrage aan onze doelstelling: we 
houden de woningen met de korting betaalbaar voor onze doelgroep.  
 
Vidomes wijst de Koopgarant-woningen toe op basis van het maximale huishoudinkomen. In 2019 
verkochten wij 100% van de Koopgarant-woningen aan huishoudens met een inkomen onder de  
€ 38.035. Daarmee vormt Koopgarant een mooie kans voor mensen die door de passendheidstoets 
niet bij de corporaties terechtkunnen en onvoldoende middelen hebben om op de vrije markt te 
slagen.  
 
Tabel 5.03 Verkoop DAEB- en niet DAEB-woningen 2019, 2018, 2017 en 2016 per gemeente 

Vrije verkoop 2019 2018  2017 2016 

 DAEB Niet-
DAEB 

DAEB Niet-
DAEB 

DAEB Niet-
DAEB 

DAEB Niet-
DAEB 

Delft 4 1 3 4 3 0 4 3 

Leidschendam-
Voorburg 

15 1 9 2 7 2 6 7 

Den Haag 0 3 0 5 0 5 0 7 

Rijswijk  2 3 2 4 4 14 2 17 

Zoetermeer 12 1 7 8 8 9 9 8 

Totaal 33 9 21 23 22 30 21 42 

 
Tabel 5.04 Verkoop Koopgarant 2019, 2018, 2017 en 2016 per gemeente 

Koopgarant *) 2019 2018 2017 2016 

Delft 6 16 12 5 

Leidschendam-
Voorburg 5 5 4 14 

Rijswijk  0 0 0 2 

Zoetermeer 14 16 14 43 

Totaal  25 37 30 64 

*) Alle verkochte Koopgarant-woningen waren DAEB-woningen. 
 
Tabel 5.05 Inkomens kopers Koopgarant-woningen 2019, 2018 en 2017 

Inkomenscategorie 2019 2018 2017 

Onder € 38.035 100%  95% 97%  

Van € 38.035 tot € 46.237 0%  5% 3%  

Boven € 46.237 0%  0% 0%  

 

5.3 Werkzaamheden aan het vastgoed  
 
Sloop en nieuwbouw 
De vier complexen die we in 2019 sloopten, stonden in vier verschillende gemeenten. Op drie van de 
vier locaties beogen we minimaal hetzelfde aantal woningen terug te bouwen (tabel 5.05). 
Uitzondering is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Als onderdeel van het wijkvernieuwingsprogramma 
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zijn 160 galerijwoningen gesloopt. Hier komen minimaal 92 woningen voor terug, conform afspraken 
uit het verleden. Met de huidige woningnood in gedachten zoeken we samen met onze partners naar 
mogelijkheden om hier toch meer woningen te realiseren.  
 
Tabel 5.06 Sloopprojecten in 2019  

Project Aantal woningen 
gesloopt 

Gepland aantal 
woningen nieuwbouw 

Van der Goesstraat /  
Van Schuijlenburchstraat - Delft 

86 91 

Nieuwstraat - Leidschendam-Voorburg 9 8 

Idenburglaan - Rijswijk 30 42 

Dirc van de Doortogelaan /  
Goeswijn van der Poellaan - Zoetermeer 

160 92 

 
In 2019 leverden we onze eerste nul-op-de-meterwoningen op. Deze 28 nieuwbouwappartementen 
maken deel uit van een eerdere fase in de wijkvernieuwing van Palenstein. De driekamer- 
appartementen zijn aardgasvrij en wekken evenveel, of zelfs meer, energie op dan nodig is voor het 
appartement en het huishouden. Koken gaat elektrisch en alle woningen zijn standaard voorzien van 
vloerverwarming, een warmtepomp en zonnepanelen. Voor de bewoners betekent dit veel 
wooncomfort, een gezond woonklimaat en een lage energierekening. 
 
Aan de Idenburglaan in Rijswijk startten we eind 2019 met de bouw van 42 eengezinswoningen. Ook 
dit zijn nul-op-de-meterwoningen. Een deel van de woningen is geschikt voor grotere gezinnen.  
 

Tabel 5.07 Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw per gemeente komende 4 jaar 

Gemeente 
 

Nieuwbouwprojecten in 
voorbereiding 

Aantal 
woningen 

Prognose 
start bouw 

Type woningen 
 

Delft Van der Goes / 
Schuijlenburch 

91 
 

2020 
 

Appartementen en 
eengezinswoningen 

Schoemaker Plantage 36 2020 Appartementen 

Scholenlocaties Tanthof 
 

inschatting 
50 

2024 
 

Appartementen 
 

Leidschendam
-Voorburg 
 
 
 

Rijnlandlaan - Voorburg 48 2020 Appartementen 

Meerlaan / Van 
Santhorststraat - Stompwijk 

10 tot 15 
 

2021 
 

Appartementen 
 

Nieuwstraat – 
Leidschendam 

19 
 

2021 
 

Appartementen 
 

Rijswijk 
 
 
 

Idenburglaan 42 2019 Eengezinswoningen 

Parkrijk / De Entree 28 2021 Appartementen 

Parkrijk / Spoorzone n.t.b. vanaf 2022 Appartementen 

Pasgeld n.t.b. vanaf 2022 n.t.b. 

Zoetermeer Palenstein vlek C 67 2021 Appartementen 

    Afbeelding 5.01 Nieuwbouw Palenstein Afbeelding 5.02 Nieuwbouw Idenburglaan 
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Palenstein vlek D 84 2023 Appartementen 

Roggeakker 
 

101 
 

2021 
 

Appartementen en 
eengezinswoningen 

 
Verbeteren van bestaand bezit 
We werken hard aan een betere vastgoedkwaliteit. Belangrijk daarbij zijn de grootonderhouds- 
projecten. In 2019 bleek het echter moeilijk om onze plannen voor grootonderhoudsprojecten te 
realiseren. 
 
Diverse projecten waarvan de bouwwerkzaamheden in 2019 zouden starten, liepen vertraging op. Al 
in de eerste maanden van 2019 hebben we de prognose stevig naar beneden bijgesteld. Acties om 
bij te sturen, hadden als resultaat dat voor één project in Delft (Jacob Gilleshof, zie afbeelding 5.03) 
de besluitvorming en uitvoering is versneld. Desondanks hebben we slechts 28% van de 
oorspronkelijk begrote investeringen voor 2019 gerealiseerd. De oorzaken liggen zowel binnen als 
buiten de organisatie. Dergelijke projecten vergen veel voorbereiding en interne capaciteit. Personele 
wisselingen bij de afdeling Projectontwikkeling hebben effect gehad op de planning. Ook hadden we 
bij een aantal projecten meer tijd nodig om tot de juiste afweging te komen. Daarnaast zijn we soms 
afhankelijk van externe regels en procedures, die zich niet altijd exact laten plannen. Tenslotte 
ontstaan in de uitvoering soms tegenvallers, bijvoorbeeld een leverancier die niet aan de verwachting 
voldoet. 
 
Eind 2019 was de afdeling weer op sterkte en hebben we de planningen herzien. De werkzaamheden 
aan 98 woningen in de Zoetermeerse Hovenbuurt zijn in uitvoering. De oplevering vindt plaats in 
2020. Eind 2019 haalden we ook de 70% instemming van de bewoners aan de 
Velthuijsenlaan/Duyvendijklaan in Leidschendam-Voorburg. Dit grote verbeterproject aan 272 
woningen ging begin 2020 van start en loopt door tot eind 2021. Daarnaast verwachten we nog drie 
projecten met in totaal 240 woningen te starten in 2020 (tabel 5.07). 
 
Tabel 5.08 Overzicht verbeteringen en nieuwbouw 

 Geplande 
start 2019 

Werkelijk 
gestart 
2019  

Geplande 
oplevering 
2019 

Werkelijk 
opgeleverd 
2019 

Geplande 
start 2020 

Geplande 
oplevering 
2020 

Aantal woning-
verbeteringen 

762 124 98 26 512 98 

Aantal 
nieuwbouw- 
woningen 

90 42 28 28 175 42 

 

Afbeeldingen 5.03 en 5.04 Groot onderhoud Gilleshof – voor en na 

5.4 Onderhoud  
 
In totaal gaven we bijna € 45 miljoen uit aan het onderhoud van onze woningen. Het grootste deel, 
zo’n € 25 miljoen, ging op aan het planmatig onderhoud.  
 
 



 
 

pagina 15  
Jaarverslag Vidomes 2019 

Planmatig onderhoud 
In 2019 heeft de afdeling Vastgoed meer dan 100 onderhoudsprojecten voorbereid en in opdracht 
gegeven. Het merendeel hiervan is volledig gerealiseerd in 2019. We realiseerden 103% van de 
begroting. Een deel hiervan bestaat uit naar voren gehaalde projecten die oorspronkelijk in 2020 
gepland stonden. Dit kon omdat we ruim van tevoren de projecten voorbereidden. We doen dit in de 
wetenschap dat er bij de uitvoering van veel omvangrijke projecten altijd wel ergens een tegenvaller 
komt. Door hier samen met leveranciers op te anticiperen, waren wij voor het derde jaar op rij in staat 
de begroting zeer dicht op de 100% te realiseren. Dit is essentieel bij onze inspanningen om de 
kwaliteit van de woningen voor onze huurders goed op peil te houden. 
 
Niet-planmatig onderhoud 
Voor het niet-planmatig onderhoud (mutatie- en reparatieonderhoud) sloten wij in 2019 een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met twee ‘huis’ aannemers. In de nieuwe samenwerking staat een 
hoge klanttevredenheid centraal. Dit thema is een vast onderdeel in alle gesprekken en 
beoordelingen van de aannemers. Daarnaast hebben we verbeteringen doorgevoerd in de 
administratie, registratie en rapportages. Zo kunnen we de komende tijd het niet-planmatig onderhoud 
nog efficiënter inrichten.  
 
Het afgelopen jaar namen de uitgaven aan mutatieonderhoud toe. Dit ligt niet aan het aantal mutaties. 
We merken dat we vaker verouderde badkamers, keukens en toiletten tegenkomen, die we dan bij 
mutatie vervangen. Dit is een belangrijke oorzaak voor de toegenomen kosten per mutatie, die 
positief bijdraagt aan onze vastgoedkwaliteit.  
 
Bij het reparatieonderhoud zien we juist lagere uitgaven. Het aantal reparatieverzoeken kwam lager 
uit dan verwacht. De oorzaak hiervan moet blijken uit een nadere analyse. Het feit dat we fors en 
structureel investeren in planmatig onderhoud, speelt mogelijk een rol in de daling van het aantal 
reparatieverzoeken. 
 
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 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, werken in de wijklocaties en in de 
complexbeheerderruimtes. 

• 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 5.09 Onderhoudslasten 2019, 2018 en 2017 (in miljoenen) 

Onderhoudslasten  2019 2018 2017 

Planmatig onderhoud  € 25,2 € 25,1 € 20,4 

Reparatieonderhoud  € 4,8 € 5,0 € 4,6 

Contractonderhoud € 2,9 € 2,6 € 2,5 

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

Diversen € 0,7 € 0,1 € 0,6 

Toegerekende functionele (personeels)lasten € 6,9 € 4,7 € 2,2 

Totaal  € 44,7 € 41,5 € 34,1 

 
  



 
 

pagina 16  
Jaarverslag Vidomes 2019 

6. Duurzaam in balans 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Duurzaamheid    

 

 

Tevreden over: 

• groei in aantal ‘ambassadeurs duurzaamheid’ onder collega’s. 

• voorbereiding groot aantal woningen (3.411) op elektrisch koken. 

• samenwerking binnen SVH, onder andere voor de realisatie van de Vastgoedatlas 
voor de regionale energietransitie. 

• samenwerking in wijkuitvoeringsplannen Palenstein, Voorhof en Buitenhof 
aardgasvrij. 

• de 10,5% daling in CO2-uitstoot met onze bedrijfsvoeringactiviteiten. 

 

 

Neutraal over: 

• gestage voortgang pilot zonnepanelen bij eengezinswoningen Shawzijde, 
Zoetermeer. 

• onvoldoende aandacht voor Lokale (gemeentelijke) Energie Strategieën. 

 

Ontevreden over: 

• visie op klimaatadaptatie en circulariteit in ontwikkeling.  

• het onderdeel Duurzaam Werken kwam minder snel van de grond dan gehoopt. 
 

 

6.1 Duurzaamheidsvisie 
 
Vidomes werkt bewust aan haar duurzaamheidsopgave. In 2009 stelden we daarvoor een 
milieubeleidsplan op, dat we in 2011 bijwerkten. In 2016 volgde onze eerste Duurzaamheidsvisie met 
het motto ‘Duurzaam onderweg naar 2050: goed en betaalbaar wonen zonder belasting van het 
milieu’. Met deze visie hebben we invulling gegeven aan de uitdagingen die we destijds voor ons 
zagen op weg naar een duurzame toekomst.   
 
Zowel binnen als buiten is er het afgelopen jaar veel veranderd. Enerzijds door nieuwe wetgeving, 
door technieken die toegankelijker worden of juist minder betaalbaar, en door hogere verwachtingen 
van bewoners. Anderzijds kiezen we scherper tussen de diverse opgaven die we als corporatie 
hebben: beschikbaarheid, betaalbaarheid, vastgoedkwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. 
 
Op basis van de opgedane ervaringen hebben we onze doelstellingen geconcretiseerd en/of 
toegevoegd aan onze strategische visie 2019-2022 ‘Verschil maken!’. In het programma 
Duurzaamheid richten we ons op vijf verschillende gebieden: duurzaam wonen, energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaam werken. De visie op klimaatadaptatie en circulariteit geven 
we een plek in de actualisatie van de duurzaamheidsvisie. Met de nieuwe duurzaamheidsvisie in 
2020 maken we (opnieuw) keuzes voor de te volgen en te verkennen routes. Zowel de haalbare als 
de wenselijke. Daarbij is samenwerken essentieel. Door samen te werken met gemeenten, 
waterschappen, corporaties in Haaglanden, netbeheerders, energieleveranciers en huurders, pakken 
we onze verantwoordelijkheid en vergroten we onze invloed op de ontwikkeling van wet- en 
regelgeving, financiële randvoorwaarden en technische ontwikkelingen.  
 

6.2 Duurzaam wonen  
 
Willen we onze ambitie ‘goed en betaalbaar wonen zonder belasting van het milieu’ behalen, dan 
moeten we het samen met bewoners doen. Dat doen we door in te spelen op hun eigen drijfveren en 
gezamenlijk doelen voor duurzaamheid, zoals geld, comfort en milieu. Bij duurzaamheidsmaatregelen 
zorgen we er zoveel mogelijk voor dat de financiële draagkracht van huurders gelijk blijft of verbetert. 
Ook de bereikbaarheid, de levensloopbestendigheid, het comfort en de betaalbaarheid van onze 
woningen gaan hand in hand met duurzaamheid. Het is dan ook noodzakelijk om samen met de 
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bewoners te verduurzamen en ervoor te zorgen dat zij er, waar dat mogelijk is, ook voordeel van 
hebben.  
 
Wat verder meespeelt: Vidomes kan dan wel een duurzame woning opleveren, maar het is uiteindelijk 
aan de bewoner om deze duurzaam te gebruiken. Daar helpen we huurders graag bij. In 2019 
ontwikkelden wij bijvoorbeeld een pubquiz. Op een informele manier in cafésetting spelen huurders 
samen een spel. De quiz bestaat uit drie rondes: klimaat, energiebesparing en leefomgeving. De 
bewoner met de meeste juiste antwoorden ontvangt een geschenkdoos met twee ledlampen, een 
douchecoach en een energieverbruiksmeter. Tijdens de quiz geven we bewoners tips over wat ze zelf 
kunnen doen aan energiebesparing. In 2020 gaat Vidomes de wijken in om quizzen te organiseren. 
 

Duurzame koplopers in beeld 
Sinds 2019 beloont Vidomes duurzame acties van bewoners en bewonerscommissies. Want elke 
bijdrage telt, hoe klein ook. Mensen inspireren elkaar voortdurend. Bewoners doen elkaar aan de 
lopende band na en beïnvloeden elkaar. Dat geldt ook voor de bewonerscommissies Fregat, 
Muziekbuurt en De Tol. Zij hielden acties van verwarmingen nalopen in de algemene ruimten (en 
uitzetten waar mogelijk) tot en met het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin en het 
opruimen van zwerfafval. 
 

Deelname aan Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken 
De gemeente Zoetermeer en Vidomes nemen deel aan het meerjarige Experimentenprogramma 
Verduurzaming van Kwetsbare Wijken van Platform31 en Nyenrode Business Universiteit. Samen 
met alle deelnemers willen we de energietransitie benutten om strategieën en oplossingen voor een 
integrale verbetering van wijken te ontwikkelen. In Zoetermeer nemen we deel met de wijk Meerzicht. 
Deze wijk gaat van het aardgas af en is in sociaal opzicht kwetsbaar. Binnen het 
Experimentenprogramma staat het realiseren van koppelkansen centraal; welke duurzaamheid en 
sociale opgaven kun je aan elkaar koppelen en tegelijkertijd oppakken? Zo komen we samen tot win-
winsituaties op wijkniveau.  
 

6.3 Energietransitie  
 
Nederland wil in 2050 CO2- en grondstoffenneutraal zijn. Voor woningcorporaties, dus ook voor 
Vidomes, ligt de grootste uitdaging bij de verduurzaming van de bestaande voorraad. Wij volgen 
hiervoor de principes van de Trias Energetica:  

1. We beperken de energievraag. 
2. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame bronnen.  
3. We gebruiken de fossiele bronnen die we nog nodig hebben, zo efficiënt mogelijk. 

 

1. Energiebesparing 
 

Op koers naar gemiddeld energielabel A in 2030  
Met de Energie-Index (EI) geven we aan hoe energiezuinig woningen zijn. 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 (streef)huur. We streven naar een gemiddelde Energie-Index van 1,21 in 2030 (nu: 1,68).  
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Tabel 6.01 Energie-Index (EI) en Energielabels 2019 en 2018  

EI - range Vereenvoudigd Energielabel Eindtotaal 2019 Eindtotaal 2018 

<0,61 A++ 124 51 

0,61<0,81 A+ 230 13 

0,81<1,21 A 2.490 2.430 

1,21<1,41 B 1.817 1.957 

1,41<1,81 C 5.724 5.603 

1,81<2,11 D 2.758 2.547 

2,11<2,41 E 2.097 2.474 

2,41<2,71 F 1.081 1.595 

>2,71 G 328 340 

Eindtotaal 16.666 17.010 

Gemiddelde Energie-Index 1,67 1,74 

 
Tabel 6.02 Energie-Index (EI) per gemeente 

EI - range Vereenvoudigd 
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<0,61 A++    73 51 

0,61<0,81 A+   13 214 3 

0,81<1,21 A 468 658 142 47 1.175 

1,21<1,41 B 498 56 513 220 530 

1,41<1,81 C 853 3 1.343 802 2.723 

1,81<2,11 D 729  676 449 904 

2,11<2,41 E 344  299 528 926 

2,41<2,71 F 156  379 57 489 

>2,71 G 49  143 38 98 

Geen geldige EI    13   

Totaal aantal woningen  3.097 717 3.525 2.428 6.899 

Gemiddelde EI  1,69 1,02 1,80 1,67 1,66 

 

Ledverlichting 
In 2019 hebben we in acht complexen de conventionele verlichting in de gemeenschappelijke ruimten 
vervangen door ledverlichting. De investering hiervoor bedroeg € 134.000,-. Ledverlichting zorgt voor 
een lagere CO2-uitstoot (-24.000 kg) en een besparing op de energielasten. Onze huurders dragen de 
energielasten van de verlichting via de servicekosten. De vervanging door ledverlichting levert hen 
een lastenbesparing op van in totaal € 15.000,- per jaar. 
 

Dubbelglas plaatsen bij schilderwerk 
Tijdens het schilderwerk vervangt Vidomes al het nog aanwezige enkelglas voor HR++ dubbelglas. In 
totaal vervingen we 1400 m2 enkelglas door HR++ glas. Dit is een besparing op de CO2-uitstoot van 
1.200 ton. De investering bedroeg € 160.000,-. 
 

Woonlastenwaarborg 
In 2016 voerden we groot onderhoud uit in de Debussyflat. We namen daarbij ook verschillende 
energiebesparende maatregelen en gaven een woonlastenwaarborg af voor de minimaal te behalen 
energiebesparing. Adviesbureau Atriensis berekende of de maatregelen ook daadwerkelijk hebben 
geleid tot een besparing op het energieverbruik. De gemiddelde gerealiseerde besparing per woning 
is € 29,17 per maand. De huurverhoging was € 12,75 per maand. Gemiddeld is de huurder na de 
renovatie dus € 16,42 per maand minder kwijt aan woonlasten.  
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Op koers met verwijderen open verbrandingstoestellen 
In totaal zijn er nog circa 103 open verbrandingstoestellen (in 2018: 391) in 76 woningen (in 2018: 
228) aanwezig. Het merendeel van de toestellen verwijderen we tijdens onderhoudsprojecten. Voor 
de losse open verbrandingstoestellen 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. Veiligheid heeft, naast duurzaamheid, in dit geval onze prioriteit. We stellen alles in het 
werk om de toestellen zo snel mogelijk te vervangen. 
 
Tabel 6.03 Open verbrandingstoestellen (OVT) per gemeente in 2019, 2018 en 2017 

 2019 2018 2017 

 Woningen OVT Woningen  OVT Woningen  OVT 

Delft 5 10 38 71 63 111 

Leidschendam- Voorburg 25 45 126 251 268 490 

Rijswijk 46 48 64 69 228 391 

Totaal 76 103 228 391 559 992 

 

2. Opwekken van energie 
Eind 2022 willen we 2.000 woningen hebben voorzien van 
zonnepanelen. Om dit doel te behalen, hebben de 
bewoners van complex Shawzijde in Zoetermeer een 
aanbod ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Circa 67%, 154 van de 229 adressen, maakt gebruik van 
het aanbod. Helaas kent het project enige vertraging in de 
uitvoering, medio 2020 plaatsen we de zonnepanelen.  
 
Ook stelde Vidomes het beleid vast voor de 
huurdersverrekening bij zonnepanelen: welk deel van de 
energieopbrengst betalen onze huurders voor de aanschaf 
van de panelen? De afgelopen jaren hebben we in 
meerdere projecten zonnepanelen aangebracht. Al die tijd bepaalden we de huurdersverrekening per 
project. De verschillende verrekenmethodes gaven uitvoeringsproblemen en brachten financiële en 
administratieve risico’s met zich mee. Daarom hanteren we nu één heldere werkwijze voor de 
verrekening van zonnepanelen. 
 

3. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen  
Onze woningen en bewoners gebruiken aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. In 
2035 willen we dat 28% van de woningen aardgasvrij is. Zowel bestuurlijk, strategisch als via 
assetmanagers kijken we nu hoe we deze doelstelling kunnen behalen binnen de beschikbare 
financiën en capaciteit. Eind 2019 waren 620 woningen onafhankelijk van aardgas. Het gaat om tien 
complexen, waarvan twee met een VvE. De komende jaren neemt Vidomes vooral beproefde 
maatregelen, zoals isolatie. In de tweede helft van 2020 en na 2030 gaan steeds meer woningen van 
het gas af. Daarvoor passen we installaties aan en sluiten we woningen aan op warmtenetten. 
 

Overstap naar elektrisch koken 
In totaal zijn 3.411 van de 17.395 woningen voorbereid op elektrisch koken. Voorbereid betekent: 
voorzien van een Perilex-stopcontact (vijf stekkergaten) en een moderne meterkast (twee of drie 
fasen). Een groot deel van de huishoudens in deze 3.411 woningen kookt inmiddels elektrisch. In 
2019 begon Vidomes met het geschikt maken van woningen voor elektrisch koken bij mutatie in 
Rijswijk en Delft. 
 

Wijkuitvoeringsplannen 
In 2019 bouwden we de samenwerking rond de energietransitie verder uit. Zo is de volgende stap 
gezet in het uitwerken van het wijkuitvoeringsplan in Voorhof-Oost en Buitenhof. Op 8 juli tekende 
Vidomes de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Delft, netbeheerder NetVerder 
(onderdeel van de Stedin Groep) en de corporaties Woonbron, Vestia en DUWO voor het realiseren 
van een warmtenet in de wijken. Engie is geselecteerd als beoogd warmteleverancier. Hierdoor 
ontwikkelen we een scherper beeld in de kosten van het netwerk. Engie voert ook de gesprekken met 

 Afbeelding 6.04 Shawzijde  
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de mogelijke bronnen: GasUnie, Eneco en Geothermie TU Delft (GTD).  
 

SVH en Vastgoedatlas 
Binnen de Vereniging van Sociale Verhuurders in Haaglanden (SVH) was Vidomes actief in de 
bestuurlijke adviescommissie Duurzaamheid. Onder voorzitterschap van onze bestuurder Daphne 
Braal ontwikkelden de corporaties een Vastgoedatlas die duidelijk maakt waar in de regio 
Haaglanden een warmtetransitie de meeste kans van slagen heeft. Uit de analyse volgden vier 
kansrijke gebieden die kunnen worden aangesloten op een nieuw warmtenet, de ‘Leiding door het 
Midden’: Delft-Zuid, Rijswijk-West, Den Haag-Zuidwest met Hollands Spoor en Den Haag-Waldeck 
met Loosduinen. In totaal gaat het om 130.000 woningen, waarvan bijna 70.000 corporatiewoningen. 
 

6.4 Klimaatadaptatie 
 
Binnen Vidomes hanteren we twee typen klimaatmaatregen. Enerzijds nemen we (mitigerende) 
maatregelen om de opwarming van de aarde te helpen beperken. Denk aan woningisolatie, 
verandering van energiebronnen en slimmer omgaan met grondstoffen. Anderzijds kiezen we voor 
klimaatadaptieve maatregelen, waarmee we de kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen willen 
beperken. Wateroverlast, hittestress en droogte willen we bijvoorbeeld zo goed mogelijk voorkomen.  
 

Klimaatadaptatie opgenomen in prestatieafspraken 
In 2019 is op initiatief van Vidomes klimaatadaptatie opgenomen in de prestatieafspraken met elke 
werkgemeente. Gemeenten hebben de afgelopen jaren de kwetsbaarheden voor droogte, hitte en 
wateroverlast inzichtelijk gemaakt. In de prestatieafspraken is opgenomen dat gemeenten en 
vastgoedeigenaren in 2020 ‘risicodialogen’ voeren. Zo kunnen we de risico’s inschatten en afzetten 
tegen de bijbehorende investeringen: wat accepteren we wel en niet? Vervolgstap is om de aard en 
het juiste moment van de maatregelen te bepalen alsmede de eventueel benodigde 
samenwerkingsvorm. 
 

Project groenonderhoud 
Vidomes heeft ruim 200 complexen met groenvoorzieningen. Van deze complexen hebben we in 
2019 het groen geïnventariseerd. Zo hebben al onze 1.092 bomen een boompaspoort gekregen. 
Hierin staat wat hun conditie is – kan de boom bijvoorbeeld een hevige storm doorstaan? – en welk 
onderhoud nodig is. We houden de paspoorten actueel, zodat elke boom geen gevaar veroorzaakt 
voor de omgeving. We hebben ook de 1.992 bomen in individuele tuinen laten beoordelen: leveren ze 
gevaar op of niet? Bomen vervullen een belangrijke rol bij de beperking van de klimaatverandering. 
Ze houden met hun wortels veel water vast, gebruiken CO2 en vangen fijnstof af.  
 
In 2019 hebben we verder afgesproken dat we bij groot onderhoud en nieuwbouw voortaan bekijken 
welk groen het beste past bij de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
 

6.5 Circulariteit 
 
Het circulaire model bij Vidomes is gebaseerd op drie technische kernprincipes:  

1. ontwerp zonder afval 
2. oneindig hergebruik producten en materialen 
3. gebruik hernieuwbare/natuurlijke materialen 

 
De uitdaging bij circulair bouwen is om te ontwerpen zonder afval en om het hergebruik van 
materialen oneindig te maken. Hiervoor stuurt Vidomes op circulair materiaalgebruik. Daarbij kijken 
we naar verleden (oorsprong van het materiaal), heden (milieu-impact tijdens het gebruik) en 
toekomst (hergebruik met minimale milieu-impact en/of demontabel ontwerpen).  
 
De materialencommissie van Vidomes adviseert over het materiaalgebruik bij planmatig onderhoud. 
Kunnen we slimmere keuzes maken rekening houdende met de diverse belangen van Vidomes? 
Denk daarbij aan technische kwaliteit, kosten, planning, klanttevredenheid en duurzaamheid. Naast 
dat het leerzaam is om ervaring op te doen over de belangenafweging bij materiaal keuzes, werpt het 
initiatief ook al zijn vruchten af. Vidomes heeft besloten om alleen nog maar circulaire keukens te 
plaatsen bij vervanging. Daarnaast plaatsen we bij onderhoud waterbesparende douchekoppen. 
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6.6 Duurzaam werken  
 
Met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering wordt Vidomes efficiënter en innovatiever, en gaan 
de kosten omlaag. De CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering in 2019 was 399.803 kg (in 2018: 
460.529 kg), omgerekend 2,22 ton per fte (uitgaande van 180 fte). Hierbij hanteren we de formules 
van de Milieubarometer. Grootste impact op de CO2-voetafdruk hebben de vervoersbewegingen 
(woon-werk en zakelijk). 
 
Figuur 6.04 CO2-voetafdruk bedrijfsvoering in kilogram voor 2018 en 2019 

 
 
Het onderdeel Duurzaam Werken kwam in 2019 helaas minder snel dan gehoopt van de grond, het 
lukte bijvoorbeeld onvoldoende goed om een pilot op te starten rond e-bikes als alternatief voor de 
auto voor woon-werkverkeer en daarmee de CO2 uitstoot terug te dringen. Gelukkig slaagden 
meerdere duurzame maatregelen wel. Zo geven we het goede voorbeeld en inspireren we 
stakeholders, leveranciers en huurders. Enkele voorbeelden:  

• We hebben duizend bollen geplant rond het kantoor aan de Kleveringweg. 

• Er zijn zeven ambassadeurs Duurzaamheid gestart. Samen met het programmateam 
enthousiasmeren zij collega’s om aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid. 

• We hebben ledverlichting aangebracht in de toiletten, de kleedkamer, de douches, het 
bedrijfsrestaurant (Vidorant) en de selfservicecorner. Daardoor beschikt ons hele kantoor nu 
over ledverlichting. 

• We brachten een verticale groene muur aan in ons KlantContactCentrum en bij de entree van 
ons kantoor aan de Kleveringweg. 

• We hebben Swapfietsen geïntroduceerd om collega’s te verleiden vaker de fiets te pakken 
naar werkgerelateerde afspraken. 

• We hebben de pilot (e)bikes voorbereid voor 2020. De (e)bikes vormen een aanvulling op de 
mobiliteitsregelingen van Vidomes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Afbeelding 6.02 Verticale groene muur        Afbeelding 6.03 Pilot (e)bikes 
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7. Tevreden klanten 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Tevreden klanten    

 

 
 

Tevreden over: 

• gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor klanttevredenheid. 

• rapportcijfer 8 of hoger van 62% van de respondenten voor klanttevredenheid. 

• inrichting projectorganisatie 8+ en formatie van 6 verbeterteams. 

• tevredenheidsscore van 7,6 op contact met complexbeheerder. 
 

 

 
 

Neutraal over: 

• respons van 21% op klanttevredenheidsonderzoeken. 
 

 

 
 

Ontevreden over: 

• klanttevredenheidsscore van 5,6 op klachtenproces: in 2020 schenken we hier 
veel aandacht aan. 

 

7.1 Huurdersoordelen  
 
Sinds 2017 meten we de klanttevredenheid van vijf primaire processen: Klantcontact, Nieuwe 
huurders, Vertrokken huurders, Projectmatig onderhoud en Reparatieonderhoud. 
 
In de klantvisie ‘Tevreden klanten’ uit 2018 is de 8+ ambitie voor klanttevredenheid vastgelegd in een 
routekaart 2019-2022. Voor 2019 betekende dit concreet: 

• dat we een gemiddelde tevredenheidsscore van minimaal 7,3 moesten halen, 

• dat minimaal 55% van het aantal respondenten een 8 of hoger moest geven voor 
klanttevredenheid, 

• en dat we de verbeteraanpak op gestructureerde wijze uitvoeren met duidelijke eigenaren. 
 
Op basis van de in de 2019 behaalde resultaten rond onze klantprocessen kunnen we met trots 
vaststellen dat onze doelstelling voor dit jaar is overtroffen. In vergelijking met 2017 en 2018 zijn onze 
tevredenheidsscores wederom gestegen. 
 
Met een 7,4 voor klanttevredenheid scoorden we 0,1 punt hoger dan de doelstelling voor 2019 en 0,3 
punt hoger dan ons gemiddelde rapportcijfer in 2018. Van alle respondenten gaf 62% ons een 8 of 
hoger. Dat is 7% meer dan onze doelstelling voor 2019. In 2018 lag dat percentage op 54%.  
 
Tabel 8.01 Cijfers huurderstevredenheid, tevreden.nl  

 2019 2018 2017 

Nieuwe huurders 7,8 7,8 7,2 

Vertrokken huurders 7,4 7,3 6,7 

Reparaties 7,4 6,9 6,8 

Planmatig onderhoud 7,4 7,4 6,6 

Contact met KlantContactCentrum 7,3 7,0 7,0 

 

7.2 Verbeteracties Tevreden klant 
 
Projectorganisatie 8+ 
Vanuit de klantvisie zijn we begin 2019 gestart met het inrichten van projectorganisatie 8+. Per 
klantproces hebben we vier verbeterteams geformeerd. Ondersteunend aan de procesmatige aanpak 
zetten we ook in op het versterken van een klantgerichte beweging binnen Vidomes. Dat doen we 
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onder meer binnen het verbeterteam Cultuur en Leiderschap. Onze klantwaarden zijn daarbij 
richtinggevend. Belangrijke onderdelen bij de inrichting van de projectorganisatie vormde de 
aanstelling van een programmamanager Klantbeleving en het oprichten van een stuurgroep 8+.  
 
De verbeterteams kregen de opdracht om per klantproces vanuit een heldere oorzaakanalyse en de 
behoefte van de klant verbetermaatregelen te formuleren en uit te voeren. Maandelijks rapporteerden 
de teams over de voortgang aan de stuurgroep. De verschillende verbeteracties en projecten 
leverden een bijdrage aan een klantgerichtere houding, een hogere klanttevredenheid en een 
efficiënter klantproces. Onderstaand een aantal verbeteracties op een rij. 
 
Klantcontact 

• We hebben geïnvesteerd in kennisontwikkeling en vakspecialisten binnen het KCC. 

• Met name binnen het KCC hebben we de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. We gaan voor een 
kwalitatieve in plaats van een kwantitatieve telefonische afhandeling van klantvragen.   

• We hebben nieuwe sturingsrapportages ontwikkeld en leidinggevenden sturen nadrukkelijker op 
kritische prestatie-indicatoren zoals terugbelverzoeken. 

• De termijn voor terugbelverzoeken is verruimd naar twee werkdagen. Dit heeft een positief effect 
op het nakomen van afspraken en op de inhoudelijke kwaliteit van onze antwoorden aan 
huurders. 

 
Tabel 8.02 Cijfers KCC  

 2019 2018 2017 

Telefonisch contact 96.683 97.852 104.166 

Interacties (reacties, likes, retweets) 47.940 49.347 32.749 

E-mail 11.072 9.412 onbekend 

 
Nieuwe en vertrekkende huurders 

• Nieuwe huurders ontvangen een welkomstkaart met het 
rechtstreekse telefoonnummer van de aannemer. Op de 
kaart staat welke standaardwerkzaamheden in de 
woning zijn uitgevoerd. 

• We hebben het deelproject ‘Foto’s van ons bezit’ 
afgerond. In onze woningadvertenties staan nu actuele 
en professionele foto’s.  

• Voor de helft van ons bezit zijn plattegronden 
opgeleverd. Deze gebruiken we in onze 
woningadvertenties. 

• We organiseren bezichtigingen in bewoonde staat, zodat 
zittende en nieuwe huurders gemakkelijker de overname 
van spullen kunnen regelen. 

• Sommige (langzittende) huurders durven niet te verhuizen, omdat zij ertegen opzien om de 
woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Met de introductie van de ‘voor-
voorinspectie’ komt de opzichter vrijblijvend langs om aan te geven wat wel en niet kan blijven, 
wanneer de nodige zaken verbouwd zijn aan de woning. Zo bevorderen we de doorstroming. 

 
Projectmatig onderhoud 
Het gehele klantproces is gevisualiseerd in een klantreis. Deze gaf inzicht in de momenten waarop en 
de kanalen waarmee, wij huurders informeren over geplande werkzaamheden. Ook is er een 
klantonderzoek ontwikkeld voor dit proces. Op basis van klantsignalen kunnen we het proces in 2020 
nóg gerichter verbeteren en gesprekken voeren met de aannemers.  
 
Reparatieonderhoud  
We zijn scherp op de kwaliteitsafspraken die we met de onderhoudsaannemers hebben gemaakt. 
Waar nodig sturen we bij. In 2019 namen we afscheid van een prestatieaannemer en startte de 
samenwerking met een nieuwe aannemer. 
  
Voor reparatieverzoeken hebben we een beslisboom opgeleverd. Collega’s gebruiken de beslisboom 
bij het aanmaken van een melding. Hierdoor neemt de foutmarge af. Vanaf medio 2020 kunnen 
huurders zelfstandig hun reparatieverzoeken doorgeven via het klantportaal. 

 Afbeelding 7.05 Welkomstkaart  
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7.3 Leiderschap en cultuur 
 
In onze klantgerichte beweging besteedden we intern en extern veel aandacht aan de doelstellingen 
en resultaten van ons 8+ programma. Een aantal highlights uit 2019: 
 

• We hebben een 8+ logo ontwikkeld en feestelijk gelanceerd. 

• We hebben de maandelijkse tevredenheidsscores zowel digitaal als persoonlijk met alle 
collega’s gedeeld. 

• Tijdens interne bijeenkomsten hebben we met regelmaat de verbeteraanpak 8+ gedeeld. 

• We sturen regelmatig ansichtkaarten in Vidomes-stijl met 
een persoonlijk handgeschreven bericht naar huurders. 

• Dankzij een telefonieapp belt een grote groep collega’s 
niet meer anoniem naar huurders. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                              
  

 Afbeelding 7.02 Logo 8+  
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8. In het oog in het hart: sociaal domein 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

In het oog in het hart    

 

 
 

Tevreden over: 

• verdere daling van het aantal ontruimingen door huurschulden naar 9 (in 2018 
nog 15 en in 2017 27). 

• convenant vroegsignalering schulden met partners in alle werkgemeenten. 

• behaalde resultaten bij de huisvesting van statushouders. 

• na Rijswijk nu ook flatcoach in Leidschendam-Voorburg. 

• uitbreiding van het aantal complex- en wijkbeheerders in onze wooncomplexen 
en buurten. 
 

 

 
 

Neutraal over: 

• beschikbaar woningaanbod voor kwetsbare groepen. 

• ontwikkelingen rond leefbaarheid in buurten en wijken. 

 

Ontevreden over: 

• toename van de ondermijning in het wonen. Gaat om zaken als: illegale 
bewoning, ernstige drugsoverlast en prostitutie in onze woningen. 

 
In het oog in het hart kent drie thema’s:  

1. zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
2. financieel zelfstandig wonen  
3. prettig en veilig samenwonen 

 
Zelfstandig wonen gaat over kwetsbare ouderen, maar ook over bijzondere doelgroepen als 
gehandicapten, mensen met psychiatrische problematiek, ex-gedetineerden etc. Door de 
extramuralisering moeten kwetsbare groepen steeds vaker zelfstandig wonen met begeleiding in 
plaats van verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. Daarbij wordt een beroep gedaan op 
corporatiewoningen. In 2019 maakten we in iedere gemeente goede afspraken over het aantal 
woningen en de wijze waarop we deze leveren. Desondanks zien we toch dat het aanbod in de 
schaarse woningmarkt onder druk staat.  
 
Voor senioren werken we aan tussenvormen tussen ‘thuis en tehuis’. Wijkrestaurants en flatcoaches 
zijn hier concrete voorbeelden van. Om onze doelen te halen, is intensieve samenwerking met 
partners nodig. Dat werpt zijn vruchten af. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van het aantal 
ontruimingen door huurachterstanden, bij de vroegsignalering van schulden en bij het huisvesten van 
statushouders. Deze samenwerking is nodig, want de leefbaarheid in onze buurten en complexen 
staat onder druk. We willen dat al onze huurders prettig en veilig samen kunnen wonen. Dat gaat niet 
op alle plekken vanzelf. Met onze gerichte aanpak van kwetsbare buurten en complexen houden we 
de leefbaarheid op peil. Begin 2020 meten we opnieuw de woonbeleving onder onze huurders, 
waardoor we weer gericht kunnen bijsturen.  
 

8.1 Wonen met zorg, zo lang mogelijk zelfstandig wonen  
 
Huisvesting minder zelfredzame woningzoekenden 
De behoefte aan woningen voor minder zelfredzame huurders neemt toe. In 2019 verhuurden we 52 
woningen aan cliënten van zorginstellingen via directe bemiddeling. Dit is 5,2% van het totaal aantal 
vrijgekomen woningen (984 zelfstandige DAEB-woningen). Er zijn steeds meer organisaties die een 
beroep doen op woningcorporaties als Vidomes voor de huisvesting van cliënten.     
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De overheid heeft 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 regelen. De rol van gemeenten wordt steeds belangrijker op 
het gebied van wonen en zorg. Daarmee wordt ook de samenwerking van Vidomes met de 
gemeenten nog belangrijker.   
 
Om aan de groeiende behoefte te voldoen, maken we goede afspraken met gemeenten en collega 
corporaties, zoals in 2019 met Delft en Zoetermeer. Inmiddels hebben we in alle werkgemeenten 
afspraken met gemeente, collega corporaties en zorginstellingen over het totaal aantal woningen dat 
we beschikbaar stellen aan kwetsbare groepen. In 2019 blijven we nog iets onder de afgesproken 
aantallen (ca. 7% van de vrijkomende woningen). Dit heeft vooral te maken met het opstarten van 
processen. Aanmeldingen kwamen later op gang en dus ook de realisatie.  
 
Project kwetsbare huurders  
Met het project kwetsbare huurders willen we 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. De 
samenwerking met zorgpartijen is geïntensiveerd. In Delft rollen we met partners het project ‘Vangnet 
in de wijk’ uit. Daarin werken we op een laagdrempelige, zichtbare manier samen met partners en 
bewoners in kwetsbare buurten.  
 
Huisvesting statushouders 
In 2019 hebben we 116 statushouders gehuisvest. Samen met de collega corporaties realiseerden 
we in alle vier de werkgemeenten de gemeentelijke taakstellingen. Dat was nog best een flinke 
uitdaging. Zo zijn er geregeld grote gezinnen om te huisvesten en soms ook huishoudens met 
mensen die woningaanpassingen nodig hebben. Door een optimale samenwerking met gemeenten 
en instanties als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk is het toch 
gelukt.   
 
Tabel 8.01 Huisvesting statushouders 2019 

Gemeente Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Zoetermeer 43 29 

Rijswijk 13 21 

Leidschendam-Voorburg 29 39 

Den Haag 5 0 

Delft 26 25 

Totaal aantal statushouders 116 114 

 
Onze inspanningen voor senioren 
Langer zelfstandig wonen in een woning die bij senioren past. In 2019 heeft Vidomes op verschillende 
terreinen bijgedragen aan een betere en meer passende huisvesting van senioren. 

 
Uitbreiding voorzieningen 
Samen met de gemeente Rijswijk realiseerden we een scootmobielstalling bij ons seniorencomplex 
aan de Monseigneur Bekkerslaan. Een mooi vervolg op de realisatie van de stalling aan de Professor 
Meijerslaan in 2018. Het gezamenlijk besteden van WMO-budget wordt gecontinueerd, zoals 
vastgelegd in de prestatieafspraken.   
 
Langer zelfstandig wonen met ‘verzorgd wonen’ 
Vidomes werkt aan arrangementen ‘verzorgd wonen’. We willen plekken creëren waar mensen langer 
zelfstandig kunnen wonen. Dit als antwoord op het gat dat is ontstaan tussen volledig zelfstandig 
thuis wonen en het verpleeghuis. We doen dit graag samen met onze partners. Verzorgd wonen gaat 
namelijk verder dan alleen een geschikte woning. Het gaat ook om voorzieningen en welzijn. Deze 
woonplekken ontstaan niet vanzelf. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen uit 2019: 
 

• In navolging van de flatcoach in de Bernhardflat in Rijswijk is ook in Leidschendam-Voorburg 
de komst van de flatcoach in twee flats voorbereid. Een flatcoach is een functionaris die de 
taken van de corporatie met welzijn en zorg verbindt. De coach activeert bewoners om de 
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eigen talenten in te zetten en biedt een helpende hand waar nodig. In Delft en Zoetermeer 
lopen de gesprekken met de partners over de introductie van de flatcoach.  

 

• Palet Welzijn exploiteert wijkrestaurants in onze complexen Albrandswaard en De 
Gondelkade, in de wijken Meerzicht en de Leyens in Zoetermeer. Het zijn ontmoetings- 
plekken voor bewoners van het aangrenzende wooncomplex en voor de wijkbewoners uit 
Meerzicht en de Leyens. Beide restaurants vormen een ‘wijkhuiskamer’, waarvan veel 
mensen gebruikmaken. Bovendien zijn veel bewoners actief als vrijwilliger in deze 
voorzieningen. De woningen in deze complexen worden mede door het wijkrestaurant steeds 
populairder bij de senioren in Zoetermeer. Tegelijkertijd bleek het de afgelopen jaren lastig 
om de exploitatie van de restaurants rond te krijgen. In 2019 heeft de gemeente een 
aanbesteding georganiseerd voor exploitanten, waarbij de gemeentelijke subsidie in drie jaar 
afgebouwd wordt. Vidomes heeft tussentijds de huurprijzen voor deze voorzieningen 
aanzienlijk verlaagd. Begin 2020 is helder geworden dat de aanbesteding niet is gelukt. Dit 
jaar bekijken de gemeente Zoetermeer, Palet Welzijn en Vidomes hoe de voorzieningen 
kunnen blijven bestaan. Alle partijen zien het belang in van de wijkrestaurants.  

 
Nieuwe bestemming voor verzorgingshuizen 
In 2019 is een deel van het verzorgingshuis Buytenhaghe zo verbouwd dat er verpleeghuiszorg kan 
worden geleverd. Deze plekken zijn hard nodig in Zoetermeer gezien de vergrijzing die hier ontstaat.   
 
Eind 2018 is de huurovereenkomst met Fundis voor voormalig verzorgingshuis ’t Seghe Waert 
beëindigd. In 2019 hebben we een ontwikkelbesluit voorbereid voor de toekomst van ’t Seghe Waert. 
Begin 2020 heeft het bestuur dit besluit goedgekeurd. De plannen omvatten de transformatie van het 
verzorgingshuis, de renovatie van de aanleunwoningen en het toevoegen van nieuwbouw. Deze 
plannen werken we nu verder uit. We willen graag een mix van doelgroepen, waaronder 
zorgdoelgroepen. De ervaringen die we hebben opgedaan in de tijdelijke verhuur aan cliënten van 
Fonteynenburg en Ipse de Bruggen, nemen we mee in de nieuwe plannen voor deze locatie. 
 

8.2 Financieel zelfstandig wonen  
 
Minder ontruimingen door huurachterstanden  
De daling van het aantal ontruimingen door huurachterstanden zet door. In 2019 waren er 9 van deze 
ontruimingen tegenover 15 in 2018. Dit aantal ligt ruim onder het gestelde streefdoel van 0,1% (18) 
van onze woningen. De huurachterstanden liepen niet op en bleven onder de norm van 0,6% van de 
totaal te innen huursom. Dit komt grotendeels door een betere samenwerking met de deurwaarders. 
Ook het aandeel afboekingen van oninbare huren 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 hebben we de processen verder geoptimaliseerd door een 
maatwerkaanpak voor de verschillende typen huurders. Hierdoor hebben we straks een aanpak op 
maat bij huurachterstanden. We gaan nadrukkelijk voor meer persoonlijk contact, met name bij de 
groep minder zelfredzame huurders.  
 
Tabel 8.02 Aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden per jaar en per gemeente 2017-2019 

Gemeente  2019  2018  2017 

Delft  4         2  8 

Leidschendam-Voorburg  0  3  7 

Rijswijk  0  3  4 

Zoetermeer  5  6  8 

Den Haag  0  1  0 

Totaal  9 15 27 

 
Ontruiming door overlast, hennep en illegale bewoning 
Het aantal ontruimingen door ernstige overlast, hennep en illegale bewoning, waaraan de rechter te 
pas komt, was in 2019 hoger dan het aantal ontruimingen door huurschulden. Als we huurders 
confronteren met de illegale situatie, komt het geregeld voor dat ze de sleutels ‘vrijwillig’ leveren.  
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Tabel 8.03 Ontruimingen door ernstige overlast, hennep, illegale bewoning 

Gemeente 2019 

Delft  1 

Leidschendam-Voorburg 3 

Rijswijk 3 

Zoetermeer 4 

Den Haag 0 

Totaal 11 

 
Samenwerking partners rondom financieel kwetsbare huurders 
Vidomes zet steeds meer in op ‘vroegsignalering’. We willen financieel kwetsbare huurders eerder in 
het vizier hebben door een beginnende huurachterstand te matchen met andere schulden. Daarvoor 
werken we graag samen met partners als zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijf, energieleveranciers en 
gemeenten. In 2019 zijn in Rijswijk, Delft en Leidschendam-Voorburg convenanten vroegsignalering 
getekend. Zo hebben we nu een aanpak vroegsignalering in al onze gemeenten.  
 
In Zoetermeer is in 2018 het initiatief EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden) doorontwikkeld 
naar ‘Vindplaats schulden’. Onder regie van de gemeente vindt matching van schulden plaats: welke 
schulden zijn er nog meer? Is er een match, dan volgt een huisbezoek door maatschappelijk werk.  
 
We werken ook nauw samen met onze partners bij de gemeente, schuldhulpverlening en 
maatschappelijk werk als het gaat om het voorkomen van ontruimingen. Met resultaat: het aantal 
ontruimingen door huurachterstanden is bijzonder laag – slechts 7 in 2019.  
 

8.3 Prettig en veilig samen wonen  
 
Vidomes werkt aan de fysieke en sociale leefbaarheid in complexen en buurten. We doen dit samen 
met bewoners en samenwerkingspartners als gemeenten, zorg- en welzijnspartners.  
 
We streven ernaar dat de leefbaarheid op niveau blijft: minimaal een 7,0 volgens het oordeel van 
onze huurders in ons leefbaarheidsonderzoek. Eind 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. Verder 
streven we naar een afname van het aantal aandachtsbuurten en -complexen. We willen van 30% 
naar 20% bij woningen in aandachtscomplexen en van 40% naar 30% bij woningen in 
aandachtsbuurten eind 2022.   
 
Dit 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 het aantal huurders 
met een minimuminkomen maken dit tot een grote uitdaging.  
 
Rode, oranje en groene buurten en complexen 
Eind 2019 is Vidomes gestart met een woonbelevingsonderzoek, de (nieuwe) cijfers daaruit volgen in 
2020. Gezien alle landelijke ontwikkelingen rond de leefbaarheid van buurten en wijken zijn we zeer 
benieuwd hoe de woonbeleving zich in onze buurten en complexen ontwikkelt. Het 
woonbelevingsonderzoek onder huurders doen we dit keer samen met collega corporaties 
WoonInvest en Rijswijk Wonen.   
 
De indeling van onze buurten en complexen is gebaseerd op de oordelen van onze huurders. Hun 
cijfers voor schoon, heel en de sociale veiligheid bepalen de ‘kleur’ van de wijk of het complex: rood is 
lager dan 6,5, oranje is van 6,5 tot 7,0 en groen is 7 of hoger. 
 
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. Deze zijn afgeleid van integrale buurt- en complexstrategieën voor 
de lange termijn. Binnen Vidomes ontwikkelen we de programma’s steeds meer integraal. Tweemaal 
per jaar vinden er complexsessies plaats, waarbij we met diverse collega’s thema’s als vastgoed, 
verhuur en leefbaarheid bespreken.  
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De rode draad door de leefbaarheidsprogramma’s van 2019 is het belang van ‘ogen en oren’ in onze 
complexen. Sinds enkele jaren werken we naast vaste complexbeheerders met flexibele beheerders. 
Vidomes zet hen in op complexen met leefbaarheidsproblemen. En dat met zichtbaar resultaat: 
complexen zijn schoner, netter 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 hoe we in al onze 
complexen een vorm van (complex)beheer kunnen inrichten die rekening houdt met het type 
doelgroep en de problematiek in een complex.  
 
We hebben onze leefbaarheidsprogramma’s zo goed mogelijk afgestemd met de gemeenten en 
collega corporaties. De volgende stap is om nog veel meer samen te werken en samen op te trekken 
met de maatschappelijke partners in de buurten en wijken.  
 

8.4 Stakeholdersbijeenkomst 2019: ondermijnende criminaliteit in het wonen  
 
Steeds vaker komen we ondermijning in het wonen tegen. Daarbij gaat het om zaken als: illegale 
bewoning, ernstige drugsoverlast en prostitutie in onze woningen. Aanleiding om in 2019 de 
stakeholderbijeenkomst te organiseren met ‘ondermijnende criminaliteit in het wonen’ als thema. Bijna 
zestig vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, zorgpartijen, welzijnspartners, 
vastgoedpartijen, veiligheidsadviseurs, de Huurdersraad, de Raad van Commissarissen en andere 
partners bezochten onze bijeenkomst op 31 oktober. Het thema heeft veel losgemaakt, zowel bij 
onszelf als bij de partners. Mede hierdoor is de aanpak van ondermijning als expliciete doelstelling 
toegevoegd aan de strategische doelen van Vidomes.  
 
Gastsprekers Pieter Tops en Charlie Aptroot 
Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie en auteur van het boek ‘De 
achterkant van Nederland’, sprak over het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit, en dan 
met name over de illegale productie en handel van drugs. Daarbij staat de criminele situatie in een 
volksbuurt in Tilburg centraal in zijn aanpak.  
 
Vervolgens deelde Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, zijn persoonlijk verhaal over hoe 
hij dagelijks veel tijd besteedt aan openbare orde, veiligheid en ondermijning. Iets wat hij niet had 
verwacht toen hij begon als burgemeester. Na de bijdragen van beide sprekers was het voor iedereen 
duidelijk dat ondermijning niet alleen speelt in Amsterdam of Brabant. Het doet zich overal voor. Dus 
ook in onze werkgemeenten.    
 
Workshops 
De stakeholders volgden tijdens de bijeenkomst ook één of twee workshops. Medewerkers van 
Vidomes vertelden samen met partners van gemeenten en politie over hun dagelijkse praktijk: illegale 
prostitutie, illegale verhuur, radicalisering, drugscriminaliteit en hennepkwekerijen. Tijdens een van de 
workshops konden de aanwezigen een kijkje nemen in de hennepcontainer van Stedin.  
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9. Bij elkaar brengen  
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Bij elkaar brengen    

 
 
 
 

Tevreden over: 

• 83% van de huurwoningen is betaalbaar verhuurd.   

• verhuringen aan primaire doelgroep: 78% is verhuurd aan de huidige en 89% 
aan de ‘huurtoeslag+ doelgroep’. 

• groei naar 188 gebruikers van de huurbevriezingsregeling en 33 van de 
(nieuwe) huurverlagingsregeling. 

• huurbevriezings- en huurverlagingsregeling: landelijk akkoord Woonbond en 
Aedes in lijn met opzet Vidomes (op basis van Nibud-normen). 

• inzet seniorenmakelaar: 42 huurders verruilden hun schaarse grote woning voor 
een levensloopbestendig appartement. 

 

 

Neutraal over: 

• 984 sociale verhuringen: slechts 14 meer dan in 2018. 

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

 
 

Ontevreden over: 

• blijvende toename van wachttijden voor woningzoekenden: gemiddeld 61 
maanden in 2019.  

• 40 maanden wachttijden voor spoedzoekers (zonder urgentieverklaring), zelfs 
voor een minder gewilde woning.  

 
 

9.1 Woningzoekenden vinden binnen acceptabele wachttijd een woning (wens 1 jaar)  
 
Wachttijden lopen zorgwekkend op 
De wachttijd (mediaan) waarbinnen een woningzoekende slaagt, blijft oplopen in de hele regio: van 
33 maanden in 2015 naar 61 maanden in 2019.  
 
Figuur 9.01 Mediane wachttijd Haaglanden  
Bron: SVH aanbodrapportage 2019 (svh.woongemeente.nl) 
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De wachttijdcijfers zeggen niet alles. Een deel van de huurders heeft geen haast en wacht rustig tot 
de woning van hun gading voorbijkomt. Vidomes nam daarom het initiatief om ook te kijken naar de 
mensen die met de minst gewilde woningen genoegen nemen. Voor de 10% minst gewilde woningen 
moest een woningzoekende in 2019 39 maanden wachttijd hebben opgebouwd (in 2018: 18 
maanden). Dat betekent dat spoedzoekers, zoals daklozen en mensen in scheiding (geen urgentie), 
geen reële kans meer maken op een dak boven hun hoofd in de sociale huursector.  
 
Als we kijken naar de gemeenten, valt met name Rijswijk op. Deze gemeente is koploper in de regio 
met 60 maanden wachttijd voor doorstromers en 86 maanden voor starters. Delft heeft met 28 
maanden relatief gunstige wachttijden voor doorstromers. De onderlinge verhoudingen zeggen 
overigens vooral iets over de populariteit van de woningen. Waar een woningzoekende in de 
koopmarkt voor meer kwaliteit een hogere prijs betaalt, betaalt de woningzoekende in de sociale 
huursector met meer wachttijd.  
 
Tabel 9.02 Mediane inschrijfduur (wachttijd) in maanden per gemeente in 2019 

Gemeente Inschrijfduur 
totaal 

Inschrijfduur 
starters 

Inschrijfduur 
doorstromers 

Delft 58 68 28 

Den Haag 62 74 40 

Leidschendam-Voorburg 59 75 44 

Rijswijk 76 86 60 

Zoetermeer 57 55 62 

 
Deze zorgwekkende ontwikkeling doet zich voor in grote delen van het land. In 2019 heeft dit geleid 
tot een campagne van de Woonbond en corporaties, waaronder Vidomes. Deze campagne kreeg de 
nodige aandacht onder #ikwileenhuis.  
 
Voorbeelden uit de campagne #ikwileenhuis 
 

 
 

Vidomes zag 10 jaar geleden deze toenemende wachttijden al aankomen. Destijds was het beeld dat 
er teveel corporatiewoningen waren, veel woningen verkocht werden en wijken hergestructeerd 
werden. Het op peil houden van de betaalbare voorraad bleef al die tijd een zeer belangrijke 
doelstelling en daar zijn we ook redelijk  geslaagd. Helaas liep toch ondertussen de vraag op en het 
aanbod terug.  
Vidomes trekt hard aan de twee oplossingen: bijbouwen van sociale huurwoningen en verbeteren van 
de doorstroming, zoals in dit hoofdstuk ook verder terugkomt. Maar dit gaat helaas in zeer kleine 
stapjes, nog niet snel genoeg om het tij te keren.  
 
Vraagdruk: aantal reacties en weigeringen 
In 2019 ontvingen we gemiddeld ruim 280 reacties per geadverteerde woning (in 2018: 210 reacties). 
Het gemiddelde aantal weigeringen per advertentie was 5. Bij een weigering gaat een kandidaat niet 
in op het aanbod.  
 

https://www.wooncrisis.nl/


 
 

pagina 32  
Jaarverslag Vidomes 2019 

Na enkele jaren van minder weigeringen stabiliseert het aantal weigeringen zich nu ten opzichte van 
2018 (4,8 weigeringen). Vidomes krijgt relatief weinig weigeringen. Het gemiddelde in de regio is 7,2. 
Dit kan komen door de informatie in de advertentie – de woningzoekende weet waar hij op reageert – 
de manier van aanbieden of de prijs-kwaliteitverhouding van de woning. 
 
Meer informatie over de verhuringen in de regio Haaglanden is te vinden in de rapportages van SVH 
op svh.woongemeente.nl. 
 
 
Aantal verhuringen 
We hebben in 2019 in totaal 984 zelfstandige DAEB-woningen verhuurd (in 2018: 970). De toename 
die we begin vorig jaar zagen, is na de zomer van 2019 helaas ingezakt. Onze eigen wensdoelstelling 
is om in 2022 op 1.200 mutaties per jaar uit te komen. Werk aan de winkel dus om de doorstroming te 
bevorderen. Inmiddels zijn in Delft en Zoetermeer fulltime seniorenmakelaars actief. De gezamenlijke 
regionale inzet op doorstroming bevindt zich nog in de onderzoeksfase. 
 
Figuur 9.03 Verloop aantal verhuringen over 5 jaar en doelstelling 2022 

 
 
Verhuringen per doelgroep  
Onze doelstelling is dat minimaal 85% van de sociale huurcontracten terechtkomt bij de doelgroep 
‘huurtoeslag+’. Met de plus bedoelen we de groep die net te veel verdient voor huurtoeslag, maar wat 
bestedingsruimte betreft is aangewezen op een woning onder de aftoppingsgrens van € 607,- of  
€ 647,-. Op 1 januari 2020 past het Rijk de huurtoeslaginkomensgrens aan, waardoor deze groep wel 
huurtoeslag kan ontvangen en meer bestedingsruimte krijgt.  
 
In 2019 verhuurden we 89% aan deze huurtoeslag+-groep. Aan de wettelijke huurtoeslagdoelgroep 
verhuurden we 79% van onze zelfstandige sociale huurwoningen. Dat is opnieuw iets meer dan in 
2017 en 2016. In onze vier werkgemeenten liggen die percentages alle vier rond de 80%. De 
verhoudingen zijn in de loop der jaren zeer stabiel in de range tussen de 80 en 90%. Alleen in 
Leidschenveen scoren we steeds rond de 50%, vanwege het karakter en de prijsstelling van de 700 
Vinex-woningen daar. 
 
Doorstroming: 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 ondersteunt de seniorenmakelaar senioren of andere kwetsbare huurders die problemen 
hebben bij het zoeken naar een woning. In 2019 heeft onze seniorenmakelaar ongekend hoge 
resultaten geboekt. Met 42 verhuizingen uit schaarse woningen overtrof zij alle eerdere jaren. In totaal 
hielp zij 55 huurders aan een andere woning.  
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 Afbeelding 9.01 Algemeen Dagblad, editie Delft, 8 november 2019  

Figuren 9.04 en 9.05 Resultaten seniorenmakelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Onder aanvoering van Vidomes is het in 2019 gelukt om in Delft en Zoetermeer een extra 
seniorenmakelaar aan te stellen. De twee nieuwe seniorenmakelaars startten eind 2019 en worden 
samen betaald door de corporaties en de gemeente. Het gaat om een pilot voor twee jaar. Woonbron, 
De Goede Woning en Vestia werken ook mee aan ons uitgebreide maatwerk om een match mogelijk 
te maken. De doelstelling in beide steden is dat in 2020 25 en in 2021 35 schaarse woningen 
vrijkomen.  
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Wettelijke normen: passendheidstoets en EU-toets 
In 2019 hebben we 99% van de huurtoeslaggerechtigden onder de aftopgrenzen gehuisvest. Dit is 
ruim boven de 95%-norm van de wettelijke passendheidstoets. De EU-toets schrijft voor dat 
corporaties minimaal 80% van de DAEB-woningen verhuren aan inkomens tot € 38.035 (primaire 
doelgroep), 10% aan de groep tot € 42.436 (secundaire doelgroep) en maximaal 10% boven de  
€ 42.436 (tertiaire doelgroep). Vidomes verhuurde 94% aan de eerste groep, 3% aan de tweede 
groep en 3% aan de derde groep.  
 
In 2018 ging 98% naar de eerste groep. Vidomes heeft dus substantieel meer woningen aan de wat 
hogere inkomens toegewezen. Vanuit het oogpunt van menging in wijken en het voorkomen van 
armoedeconcentraties is dat positief.  
 
De slaagkansen van de secundaire doelgroep zijn iets beter dan die van de lagere inkomens. Vanuit 
onze huisvestingstaak zien we daarom vooralsnog geen reden om meer aan de secundaire 
doelgroep te verhuren. Op complexniveau kunnen we andere keuzes maken om 
armoedeconcentraties te voorkomen.  
 
De tertiaire doelgroep krijgt het steeds moeilijker door stijgende koopprijzen en commerciële huren. 
Vidomes heeft daarom in de nieuwe portefeuillestrategie opgenomen dat we tot maximaal 5% in het 
niet-DAEB-segment willen bouwen, met als doelgroep met name senioren en gezinnen in het 
prijssegment van € 800,- tot € 950,-.  
 
Beschikbaar aanbod: aandeel verhuringen onder de aftoppingsgrenzen 
In de regionale prestatieafspraken van 2013 staat dat minimaal 85% van de verhuringen sociaal is 
(onder de € 720,48 huur per maand) en dat 70% daarvan onder de aftoppingsgrenzen ligt (€ 611,- 
voor één of twee personen en € 651,- voor gezinnen). Ook vorig jaar realiseerden we dit ruim: 98% is 
sociaal verhuurd, waarvan 83% onder de aftoppingsgrens. Daarmee voldoen we ook nagenoeg aan 
onze eigen norm van 85% verhuringen onder de aftoppingsgrenzen.  
 
De norm van 85% verhuringen onder de aftoppingsgrens, die Vidomes tot nu toe hanteerde, is eind 
2019 bij het vaststellen van de nieuwe portefeuillestrategie bijgesteld naar 83%, met een bandbreedte 
van 5%. De 83% bepalen we jaarlijks op basis van vraag-aanbodanalyses. 
 
Figuur 9.06 Totaaloverzicht verhuringen Vidomes naar prijsklasse 2019, inclusief vrije sector, 
onzelfstandig en tijdelijke verhuur 
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9.2 De huur(korting) is betaalbaar  
 
Vidomes wil zowel op het moment van verhuring een passend en betaalbaar arrangement bieden als 
ieder jaar het arrangement onderhouden. Dit conform het motto in onze strategische visie: “een 
passende match tussen pand en klant”.  
 
Huurbeleid bij nieuwe verhuringen 
Bij het verhuren van een woning kunnen we heel gericht een passende match maken tussen woning 
en woningzoekende. We sturen op een passende bezetting, met de eis “minimaal evenveel personen 
als slaapkamers”. Dus minimaal drie personen in een vierkamerwoning. Driekamerwoningen verhuren 
we wel aan alleenstaanden, omdat er relatief weinig een- en tweekamerwoningen zijn en juist veel 
alleenstaanden (bijna 60% van onze huurders is alleenstaand). We overwegen om in 2020 de grotere 
driekamerwoningen alleen nog aan minimaal twee personen te verhuren. Zo denken we met onze 
woningvoorraad meer mensen te kunnen huisvesten en de wachttijden te verkorten.  
 
Vooral grote woningen blijven lang bezet, ook als het huishouden eenmaal klein is. Daarom is het 
voor gezinnen lang wachten op een passende woning. Al sinds 2010 kiest Vidomes daarom voor het 
sociaal houden van grote woningen. Ruim een derde van onze voorraad heeft vier of meer kamers en 
minimaal 65m2 oppervlakte (keuken, woon- en slaapkamers). Door onze keuzes zijn we - naast 
woningcorporatie De Goede Woning - hofleverancier van grote betaalbare woningen in de regio: de 
helft van de betaalbare grote woningen die per jaar worden verhuurd, zijn van Vidomes. 
 
Figuur 9.07 Woningvoorraad groot - klein per gemeente 

 
 
Omdat ruim 80% van de woningzoekenden een laag inkomen heeft, sturen we erop dat we ook 
zoveel woningen betaalbaar aanbieden. Alleen in Den Haag wijkt dit flink af. Daar staan bijna alleen 
Vinex-woningen, die destijds bewust met een hogere huur in de markt zijn gezet.  
 
In 2020 gaan we experimenteren met het tweehurenbeleid. Belangrijke stap in het realiseren van een 
onderdeel in onze strategische visie is eerst een passende woning, dan een flexibel prijsarrangement. 
Deze stap zorgt voor meer keuzevrijheid voor woningzoekenden en naar verwachting ook voor 
gemengdere complexen. Op termijn is het uitgangspunt: verhuren met twee huren, tenzij we moeten 
bijsturen vanwege te eenzijdige instroom of te weinig huuropbrengsten.  
 
 
 
 
 

2096

1185

2853

957

1674

908

324 427

4722

2834

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Woningvoorraad groot - klein
(groot: > 65m2 opp. vertrekken & 4 of meer kamers)



 
 

pagina 36  
Jaarverslag Vidomes 2019 

Figuur 9.08 Betaalbaarheid woningen naar prijsklasse 

 
 
Jaarlijkse huuraanpassing 
Bij de jaarlijkse huuraanpassing is het moeilijker om te sturen op een passende match, omdat het 
rijksoverheidbeleid bijna geen maatwerk toelaat. Maar het Manifest Passend Wonen dat in 2018 met 
vijf corporaties is opgesteld, heeft effect gehad. Er ligt een wetsvoorstel voor een betere 
inkomensafhankelijke huuraanpassing. Daarnaast zijn Aedes en Woonbond een regeling voor 
huurbevriezing en huurverlaging overeengekomen, die sterk lijkt op wat Vidomes afgelopen jaren al 
toepaste. 
 
In 2019 vroeg Vidomes een huuraanpassing van gemiddeld 0,9% boven inflatie, uitgezonderd de 
inkomensafhankelijke huuraanpassingen. Meer dan inflatie was hard nodig, met name vanwege de 
opgaven aan groot onderhoud, in combinatie met de beschikbare financiële middelen. Desalniettemin 
kreeg een kleine 20% van onze huurders een huuraanpassing onder inflatie. 
 
De huidige inkomensafhankelijke huurverhoging heeft door uitsluiting van AOW-gerechtigden nog 
maar een beperkte reikwijdte. In 2019 kregen in totaal 1.105 huishoudens, 6,8% van alle huurders 
met een sociale huurwoning, deze extra huurverhoging. In 2018 ging het om 1.186 huurders. De 
sinds 2015 gestaag dalende lijn zet zich voort. 
  
In het wetsvoorstel gaan de inkomensgrenzen voor huuraanpassing omhoog, naar € 45.000 voor 
alleenstaanden en € 52.000 voor meerpersoonshuishoudens. AOW-gerechtigden en gezinnen 
kunnen in het wetsvoorstel wel weer een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen, zoals tot 2015 
ook het geval was. Voor Vidomes levert dit wetsvoorstel naar verwachting ongeveer hetzelfde op als 
de huidige regeling. 
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Tabel 9.09 Huuraanpassing sociale huurwoningen per 1 juli 2019 

  Huuraanpassing Aantal 

Huurders met huurverlaging  < 0% 63 

Huurders zonder huurverhoging 0 366 

Huurders met huurverhoging minder of gelijk aan inflatie < 1,60% 2.513 

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

1,6% - 4,10% 12.184 

Huurders met huurverhoging meer dan 2,5% boven 
inflatie 

> 4,10% 1.105 

Totaal aantal huuraanpassingen   16.231 

Inclusief onzelfstandige woningen, exclusief vrije sector 
 
Basis huuraanpassingsbeleid  
Bij de jaarlijkse huuraanpassing in 2019 hanteerde Vidomes voor inkomens tot € 42.436 en voor 
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 het Nibud. Het 
percentage houdt het midden tussen 95% voor hogere inkomens en 85% voor lagere inkomens. 
 
De huuraanpassing is een staffel. Relatief lagere huren stijgen meer dan inflatie, en omgekeerd. 
 
Voor 2020 voeren we diverse veranderingen door met als uitgangspunt een gemiddeld 
inflatievolgende huuraanpassing, exclusief de inkomensafhankelijke regelingen (huurverhoging,  
-bevriezing en -verlaging).  
 
Huurbevriezing en huurverlaging  
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. In 2019 hebben we onze huurbevriezing, vroeger 
‘kwijtschelding huurverhoging’, voortgezet en er twee elementen aan toegevoegd: een huurverlaging 
voor huurders boven de € 740,- met een secundair inkomen en een aparte regeling voor huurders die 
met een klein huishouden in een grote woning wonen. Die laatste groep kon eerder geen 
huurbevriezing aanvragen. In 2019 kon dat wel, maar dan pas bij een huur die € 100,- hoger is dan 
voor andere huurders. Zo zorgen we ervoor dat ‘kleiner wonen blijft lonen’.  
 
Figuur 9.10 Aantal aanvragen huurbevriezing en huurverlaging bij jaarlijkse huuraanpassing 

 
In 2019 kregen we 324 verzoeken voor huurbevriezing. Daarvan kenden we er 188 toe. De 
bekendheid van de regeling neemt in de loop van de jaren duidelijk toe. De nieuwe 
huurverlagingsregeling kreeg 65 aanvragen en 33 toekenningen. 
 
In 2019 hebben we onze informatie en dienstverlening sterk verbeterd. We maakten aparte brieven 
voor de huurcategorieën waarvoor de regeling gold. Met een keuzeboom op onze website konden 
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huurders gemakkelijk bepalen of zij in aanmerking kwamen. Het aanvraagformulier was grotendeels 
automatisch ingevuld. De huurder hoefde alleen nog zijn persoonsgegevens in te vullen. Met een 
video hebben we de regelingen nog eens eenvoudig uitgelegd. 
 
In Delft hebben alle huurders met een huur boven de € 650,- en bij de gemeente bekend als huurder 
met een minimuminkomen een brief ontvangen over huurbevriezing. De huurder hoefde de brief 
slechts te tekenen en op te sturen om in aanmerking te komen. Desondanks kwamen maar 44 van de 
77 brieven getekend bij Vidomes binnen. Een trainee heeft door nabellen onderzocht waarom 
mensen niet reageerden. De meeste huurders zeiden de brief niet gezien te hebben. Een enkeling 
vertrouwde de regeling niet, bang om geld terug te moeten betalen na slechte ervaringen met het 
terugbetalen van de huurtoeslag. Het nabellen had als resultaat dat alsnog 29 van de 33 huurders die 
niet hadden gereageerd, de regeling hebben gebruikt. 
 
De non-respons ligt waarschijnlijk veel lager bij huurders die zelf moeten bepalen of ze een aanvraag 
kunnen doen en daarvoor inkomensbewijzen en een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten 
regelen. Daarom pleit Vidomes er bij Aedes, Woonbond en het Rijk voor om gegevens van de 
Belastingdienst te verstrekken. 
 
Verbetering van onze dienstverlening aan woningzoekenden 
In SVH-verband is begin 2019 een klantreis woningzoekenden gemaakt. Op basis daarvan zijn meer 
dan vijftig verbetervoorstellen gemaakt. Daarvan zijn er tien in projectvorm opgepakt, waaronder:  

• een centraal informatiepunt bij SVH voor woningzoekenden 

• plattegronden en foto’s bij advertenties 

• een (zo mogelijk digitale) inkomenstoets die beter in het proces is ingepland 

• betere informatie op Woonnet-Haaglanden, zoals een wachttijdindicator, uitgebreide 
informatie over seniorencomplexen en een track-and-tracefunctie (woningzoekenden krijgen 
inzicht in waar ze zich in het proces van woningaanbieding bevinden en wat ze op dat 
moment kunnen verwachten).  

 
Ons centrale motto bij de verbeterslagen is: de woningzoekende weet wat hij kan verwachten.  
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10. Vidomes goed georganiseerd 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Goed georganiseerd    

 
 
 
 

Trots op: 

• hoge doorstroming van medewerkers naar een andere interne functie die past 
bij hun talenten. 

• aandacht voor, en inzet op persoonlijke ontwikkeling gericht op het inzetten van 
je talent.  

• het ontwikkeltraject op de thema’s eigen regie en verbindend leiderschap voor 
medewerkers en leidinggevenden. 

• het nog steeds relatief lage ziekteverzuimpercentage van 3,18%. 

• de verdere digitalisering binnen Vidomes. 
 

 

Neutraal over: 

• het verloopcijfer van Vidomes: de arbeidsmarkt staat onder druk, dus in deze tijd 
hoort uitstroom erbij; tegelijkertijd willen we hier scherp op blijven sturen en 
actief blijven inzetten op het goede gesprek en op exitgesprekken. 

 

Ontevreden over: 

• hoewel een nieuw Document Management Systeem in gebruik is genomen ging 
het project niet op alle fronten goed bij de implementatie, gelukkig hebben we 
daarop bij kunnen sturen. 

 
Om haar doelen te bereiken, kan Vidomes niet zonder een organisatie die staat als een huis. Onder 
het motto ‘Goed georganiseerd’ richten we onze pijlen dan ook op het effectief bereiken van doelen, 
op het waarborgen van onze continuïteit en betrouwbaarheid, op een optimale samenwerking, op een 
aantrekkelijke werkgever zijn en op een efficiënte bedrijfsvoering. 
 
Om deze doelen te bereiken, hebben we iedereen binnen de organisatie nodig, met verschillende 
talenten en kwaliteiten. In 2019 hebben we volop aandacht besteed aan persoonlijke- en 
leiderschapsontwikkeling. Dat heeft effect gehad, bijvoorbeeld omdat veel medewerkers intern zijn 
doorgestroomd naar functies die passen bij hun talent. 
 
Vidomes heeft met de ontwikkeling van haar visie op digitalisering haar digitale beweging verder 
richting gegeven om de dienstverlening aan klanten te verbeteren en efficiënter te werken. De 
komende jaren gaan we hiermee verder en zetten we een tandje bij om met die digitalisering het 
verschil voor onze klanten te maken.  
 
Verder willen we met onze interne projecten sneller en slimmer van denken naar doen. Met projecten 
als ‘Goed inkopen’, contractmanagers en nieuwe dashboards om adequaat bij te sturen, dragen we 
bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. 
 

10.1 Ontwikkeling organisatie en medewerkers 
 
Bij Vidomes staat persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling hoog op de agenda. We zetten dan ook 
volop in op deze thema’s. Daarbij moedigen we medewerkers aan de regie te pakken en het verschil 
te maken. We stimuleren het goede gesprek en onze leidinggevenden werken aan 
leiderschapsontwikkeling.  
 
Lekker Bloeiend 
In het project Lekker Bloeiend staat de afgelopen twee jaar de eigen ontwikkeling en het voeren van 
het goede gesprek centraal. Iedereen bij Vidomes heeft drie workshoprondes afgerond over dit 
thema. Dit geeft handvatten voor een effectieve invulling van de personele gesprekscyclus en voor 
gesprekken met onze huurders en stakeholders: ‘Wat is mijn bijdrage aan het vergroten van de 
klanttevredenheid?’. Daarnaast geeft het project richtlijnen voor de interne samenwerking. De nadruk 
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ligt op het leren en ontwikkelen via onder andere feedforward, resultaat gericht samenwerken en het 
nemen van eigen regie. 
 
Interne doorstroom 
Bij Vidomes vinden we het belangrijk dat ons vakmanschap en de competenties die daarbij horen, up-

to-date blijven. We stimuleren medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen en hun talenten in te 

zetten. We zien dat dit in 2019 onder andere heeft geleid tot meer interne doorstroom van 

medewerkers bij de invulling van vacatures. Daar zijn we trots op. Daarnaast is het ook steeds meer 

mogelijk om een tijdelijke rol of een tijdelijk takenpakket op te pakken in aanvulling op de eigen 

werkzaamheden. 

Er zijn 12 medewerkers die intern een nieuwe stap hebben gemaakt. Eén medewerker zegt over haar 
nieuwe rol:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling 
Ook dit jaar is de Summerschool goed bezocht. Nog meer dan in vorige jaren waren er workshops 
vóór, maar vooral ook dóór medewerkers. We leren van elkaar. Alle workshops waren volgeboekt. 
Medewerkers konden onder andere meedoen aan ‘Digitalisering nu en in de toekomst’, ‘Jij bent de 
baas’, ‘Dat is kicken’ en ‘Wat kun je met NLP?’. Later in het jaar hebben we ook workshops 
georganiseerd met focus op vitaliteit zoals ‘Skip de winterdip’. Ook de stoelmassages die we aan het 
einde van het jaar hebben ingezet, bleken een welkome aanvulling. 
 

Corporaties in Beweging en traineeship 
Het samenwerkingsverband Corporaties in Beweging (CIB) bestaat inmiddels uit 23 deelnemende 
corporaties uit de regio. We zijn met meerdere corporaties vanuit CIB gestart met een tweede 
traineetraject voor de periode 2019-2021. Hiermee bieden we afgestudeerde hbo- en wo-young 
professionals de unieke kans om voor anderhalf jaar een uitdagend traineeprogramma te volgen. Het 
is een uitgelezen kans voor nieuwe jonge medewerkers om kennis te maken met de veelzijdigheid 
van de corporatiebranche. In 2019 hebben onze afdelingen Sociaal Beheer, HR en Communicatie 
traineeprojecten aangeboden. 
 
Daarnaast hebben we met CIB wederom gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers. Zo liepen tijdens de maand van de mobiliteit 108 medewerkers een dag stage bij een 
andere corporatie of andere werkgever in de regio. Er zijn 12 verdiepingsworkshops georganiseerd 
en 158 medewerkers namen deel aan het inspiratie-event in juni. 
 
Nieuwe cao 
Cao-partijen hebben een oplossing gevonden voor de vastgelopen onderhandelingen. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe CAO Woondiensten. In het onderhandelingsakkoord staat dat 
corporatiemedewerkers per 1 april 2019 (met terugwerkende kracht) een structurele loonsverhoging 
van 3,25% krijgen en per 1 januari 2020 een verhoging van 2,25%. 
 
Vidomes als aantrekkelijke werkgever 
In 2019 deed onze trainee onderzoek naar wat medewerkers vinden van het werken bij Vidomes en 
wat hen bindt aan onze corporatie. De volgende punten kwamen als belangrijk naar voren:  

• Werken met stenen, werken voor mensen. 

• Het is dynamisch werk met betrokken collega’s. 

• Hard werken, maar de werk-privébalans is ook belangrijk. 

• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

• Ruimte voor talent en continu ontwikkelen. 

• Werk dat ertoe doet. 

 

“Weer terug naar de klant voelt voor mij als thuiskomen. Met in mijn rugzakje 
een lading kennis en kunde kan ik echt iets moois betekenen voor onze 
huurders. Tegelijkertijd lever ik een belangrijke bijdrage aan onze uitdaging 
om de doorstroom te bevorderen.”  

 

https://www.aedes.nl/feed/context-kolom/dossier/arbeidsvoorwaarden/onderhandelingsresultaat-cao-woondiensten-2019-2020
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Arbeidsvoorwaarden: maatschappelijke bonus 
Met de ‘maatschappelijke bonus’ zijn de Ondernemingsraad (OR) en het bestuur samen een nieuwe 
regeling overeengekomen die de variabele beloning vervangt. De maatschappelijke bonus is een vast 
bedrag voor alle medewerkers, gekoppeld aan een maatschappelijk organisatiedoel waaraan heel 
Vidomes werkt (onderdeel van de Doelenkaart Vidomes).  
 
De totstandkoming van de maatschappelijke bonus is een nauwe samenwerking geweest tussen 
bestuur en OR. Alle collega’s kregen de kans om hun suggesties en vragen bij de OR neer te leggen, 
om die vervolgens waar mogelijk mee te nemen in de regeling. De inloopsessies over dit onderwerp 
zijn goed bezocht. Vidomes is trots op hoe het opbouwende proces tot stand is gekomen, met een 
mooi resultaat. 
 

 
Afbeelding 10.01 Nieuwe maatschappelijke bonus: resultaat van een nauwe samenwerking tussen OR en 
bestuur 
 
Mobiliteit 
Op 1 april 2019 ging de nieuwe mobiliteitsregeling van start. In 2019 is meer gereisd met het 
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer dan in voorgaande jaren. Daarnaast was er een sterke 
daling te zien in het aantal gedeclareerde zakelijke kilometers met de auto. 
 
Vitaliteit en Arbo  
 

• Een belangrijke graadmeter voor een vitale organisatie is de hoogte van het ziekteverzuim. 
De intensieve driehoeksamenwerking van de afgelopen jaren tussen management, HR en 
arbodienst werkt nog steeds goed door. Doel is een verzuimpercentage van maximaal 4%. 
Het totale verzuimpercentage over 2019 was 3,18%. We blijven hiermee onder de gestelde 
norm van 4%. Vergeleken met enkele corporaties in onze omgeving zijn onze cijfers ook dit 
jaar relatief laag. 

 

• De Arbocommissie, bestaande uit de preventiemedewerker, de wetgevingseigenaar 
(manager HR), de uitvoeringseigenaren en twee OR-leden, heeft de laatste actiepunten van 
het Plan van Aanpak Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgewerkt. Het 
implementatieplan Veilig Werken Vastgoed kreeg de instemming van het bestuur en de OR. 
Hiermee is het Plan van Aanpak RI&E 2017-2019 afgerond. Het Arboplan uit 2016 is 
geactualiseerd met de uitwerkingen van de RI&E en er is een nieuwe structuur voor de 
borging van de arbozaken.  

  

• We hebben het project ‘Voel je Veilig’ (sociale veiligheid) geïmplementeerd en we hebben 
mooie stappen gezet bij de pijler ‘Altijd melden, Altijd bespreken en Altijd handelen’. Ook 
hebben we een nieuw team opgericht: het Alarm Opvolg Team. Dit team treedt in actie als 
een gesprek met een huurder en baliemedewerker niet goed verloopt. Verder hebben we een 
Voel je Veilig-team opgericht dat altijd bereikbaar en beschikbaar is voor medewerkers die 
een incident hebben meegemaakt. Alle betrokken medewerkers zijn hierop getraind in 2019. 
 
Er ligt een goed en sterk protocol over sociale veiligheid. In de praktijk blijkt dat we moeten 
blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het continu bewustzijn creëren bij leidinggevenden en 
medewerkers. Herhaling van trainingen op dit vlak blijft van belang. 
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10.2 Organisatieontwikkelingen  
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Vidomes was in 2019 47 jaar. In de corporatiebranche 
was het gemiddelde 46 jaar. De man-vrouwverdeling bij Vidomes is nagenoeg gelijk. We werkten dit 
jaar met net iets meer vrouwen dan mannen in de organisatie. Het gemiddeld aantal dienstjaren is in 
de laatste helft van 2019 gedaald naar 9. Een kleine maar toch duidelijke verschuiving in het 
personeelsbestand is te zien in de leeftijdscategorie 25-34. In de afgelopen maanden is er bij de 
invulling van nieuwe vacatures meer aandacht besteed aan het werven binnen een jongere 
doelgroep. Dit is overigens geen doel op zich.  
 
Sinds januari 2019 is het ‘generatiepact’ opgenomen in de CAO Woondiensten. In 2019 maakten 5 
medewerkers van verschillende afdelingen hier gebruik van. Vereiste bij de regeling is dat 
medewerkers in de categorie 35 jaar en jonger de vrijgekomen uren invullen. In 2019 is Vidomes 
hierin goed geslaagd met maar liefst 14 nieuwe medewerkers onder de 35 jaar. 
 
Figuur 10.01 Leeftijdsopbouw Vidomes 2019 

 
 
Strategische personeelsplanning en formatieontwikkeling 
In 2019 spraken we met het Bestuur en managementteam (BMT) over de (maatschappelijke) 
ontwikkelingen die we verwachten in de toekomst (2025) en die impact hebben op Vidomes. In de 
wetenschap dat we geen glazen bol hebben, tekent een aantal ontwikkelingen zich toch al vrij scherp 
af. Dit heeft effect op onze opgave, de manier waarop we ons werk doen, en de manier waarop we 
ons organiseren. We zijn graag voorbereid op de toekomst, zodat we hier gericht op kunnen 
anticiperen. Dit doen we onder andere via strategische personeelsplanning en met het project Talent 
in Huis. 
 
In 2019 heeft Vidomes 34 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Een deel van deze collega’s is via 
het externe bureau W&S binnengekomen. Bij 23 vacatures hebben we zelf gezorgd voor de 
succesvolle werving en selectie. In 2019 namen we afscheid van 27 collega’s. Hieraan liggen 
meerdere redenen ten grondslag: 17 medewerkers vonden een baan bij een andere werkgever en 10 
medewerkers gingen met pensioen, begonnen voor zichzelf of verlieten Vidomes, omdat hun contract 
niet werd verlengd. 
 
HR digitaal 
HR werkte in 2019 met een nieuw recruitmentsysteem: HR-Office. Alle sollicitaties op vacatures staan 
nu zoveel mogelijk op één plek. Hiermee voldoen we aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De digitalisering zet zich ook voort in het 
personeelsinformatiesysteem. Het merendeel van de personeelsmutaties doen we nu digitaal. Ook de 
declaraties verwerken we nagenoeg papierloos. Toch valt er nog te winnen op het HR-datavlak en de 
digitalisering van HR-processen.  
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Daling bedrijfslasten  
Vidomes scoort in de Aedes-benchmark 2019 een B op het onderdeel bedrijfslasten. In 2018 was dit 
een C. Een goede verbetering, ook al zijn onze bedrijfslasten nog altijd wat hoger dan het gemiddelde 
in de sector. Een van de redenen hiervoor is dat Vidomes fors inzet op leefbaarheid. Een bewuste 
keuze, omdat we zien dat de inzet van complexbeheerders en consulenten die overlast aanpakken, 
veel verschil maken voor onze huurders. Iets hogere bedrijfslasten nemen we dan graag voor lief. Het 
gaat immers om ons maatschappelijk resultaat. Op andere onderdelen blijven we kritisch kijken hoe 
we onze bedrijfslasten verder kunnen verlagen, zonder op kwaliteit in te leveren. 
 
Vidomes stuurt actief op het beperken van externe inleen. We bieden medewerkers in principe een 
overeenkomst bij Vidomes aan, tenzij er steekhoudende redenen zijn om een opdracht anders in te 
vullen bijvoorbeeld door de benodigde specifieke kennis of de tijdelijkheid van de opdracht. We willen 
samen het verschil maken voor onze huurders. Dit lukt het best als een medewerker zich verbonden 
voelt aan Vidomes en aan onze opgave.  
 
Opleidingskosten 
Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk bij Vidomes. Dit jaar hebben we € 2.084 per fte 
geïnvesteerd aan onder andere persoonlijke ontwikkeling, Summerschool en 
leiderschapsontwikkeling, maar ook via projecten als Lekker Bloeiend. 
 
Vidomes vindt het belangrijk om te investeren in de kennis- en talentontwikkeling van haar 
medewerkers. Zo bieden wij mogelijkheden om bijvoorbeeld mee te draaien in projecten of 
werkgroepen. Ook stellen we tijd en geld (Vidomes-breed, afdelingsbudget en cao-gebonden budget 
(PLB)) beschikbaar voor trainingen en opleidingen.  
 
Figuur 10.2 Opleidingskosten 2019 per fte Vidomes 

 
 
Crisismanagement 
In 2017 heeft Vidomes het project crisismanagement afgerond, waarin we een structuur en methodiek 
hebben ontwikkeld en medewerkers hebben getraind om in het geval van een crisis adequaat te 
handelen. Crisismanagement heeft sinds 2017 zijn waarde bewezen. We zijn bij een aantal crises in 
staat geweest om snel en goed op te schalen naar een crisisteam. COVID-19 is het meest recente 
voorbeeld waarbij de methodiek van crisismanagement heeft gezorgd voor structuur en een uniforme 
aanpak. Het crisisteam wordt jaarlijks meerdere keren getraind, waarbij zowel theorie als 
praktijksituaties worden geoefend, om de vaardigheden op peil te houden. 
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10.3 Interne projecten  
 
Binnen Vidomes loopt een flink aantal interne projecten waarmee we bijdragen aan onze strategische 
doelstellingen. We worden steeds beter in het realiseren van de strategische doelen via interne 
projecten: we komen sneller en slimmer van denken naar doen. In 2019 zijn er flinke stappen gezet, 
waaronder de volgende.  
 

• Goed inkopen en contracten managen 
Vidomes besteedt veel van haar diensten uit. Dit betekent dat onze leveranciers invloed 
hebben op de tevredenheid van onze huurders. Daarom is het belangrijk dat het inkopen 
zorgvuldig en transparant gebeurt. We willen helder zijn naar onze leveranciers over wat we 
van hen verwachten in prestaties en in hun omgang met onze klanten. Inkoop- en 
contractmanagement is daarom steviger neergezet binnen Vidomes.  
 

• Verdere interne borging AVG  
Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, is de Vidomes-
organisatie verder doorgelicht. We hebben gekeken naar wat er binnen Vidomes moest 
gebeuren om aan de AVG te voldoen en hebben hard gewerkt om ‘AVG-proof’ te worden. De 
verdere interne borging loopt in 2020 door.  

 

• Dashboards voor betere sturing 
We hebben geïnvesteerd in goede stuurinformatie. Via dashboards kunnen we nu onder 
andere beter sturen op de strategische doelstellingen die te maken hebben met leegstand, 
klanttevredenheid en incasso. Operationele informatie is beschikbaar, zodat relatief snel 
zichtbaar is waar we kunnen verbeteren.  

 

• Groenbeleid en beheer op orde 
We zetten grote stappen in het groenbeheer van de Vidomes-complexen. Al het groen, maar 
ook de hoeveelheid bestrating, bomen en speeltoestellen, is in kaart gebracht. Alle bomen in 
ons openbaar groen hebben inmiddels een bomenpaspoort en worden aan de hand daarvan 
onderhouden. We selecteerden bovendien twee partijen die het groen beheren.  

 

10.4 Digitalisering 
 
In de jaarlijkse ICT-benchmark scoort Vidomes gemiddeld op volwassenheid van de ICT, tegen net 
lagere kosten dan gemiddeld. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd zien we nog volop 
digitaliseringskansen in het klantgerichter, duurzamer, effectiever en efficiënter werken. In 2019 
hebben we de volgende stappen gezet in de verdere digitalisering van Vidomes.  
 

• Klaar zijn voor verdere digitalisering  
In 2019 hebben we medewerkers uitgerust met passende ICT-middelen en hebben we een 
nieuw Document Management Systeem in gebruik genomen. Dit project ging niet op alle 
fronten goed bij de implementatie, gelukkig hebben we daarop bij kunnen sturen. Verdere 
digitalisering vraagt ook om meer aandacht voor security. In 2019 stond dit onderwerp 
centraal in de campagneweek ‘Gesnapt’. Verder hebben we voor alle nieuwe systemen en de 
kantoorautomatisering securitytesten uitgevoerd en verbeteringen doorgevoerd. Ook werken 
we steeds meer samen op het vlak van digitalisering met andere corporaties, bijvoorbeeld in 
het samenwerkingsverband A+.  

 

• Richting geven aan de toekomst van digitalisering 
We zijn tevreden over de gezette digitaliseringsstappen, maar willen het tempo wel opvoeren. 
Om hieraan richting te geven hebben we in 2019 een visie op digitalisering ontwikkeld en de 
digitale beweging verder aangescherpt. In de visie zetten we voor onszelf een hogere ambitie 
neer. De komende jaren willen we meer verschil maken met digitalisering.  

 

• Onze digitale dienstverlening verder verbeteren 
In 2019 zijn we gestart met een programma om de digitale dienstverlening aan huurders te 
verbeteren. Hieronder vallen verschillende projecten, zoals een klantcontactportaal voor 
medewerkers en een MijnVidomes-omgeving voor huurders. Via de MijnVidomes-omgeving 
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kunnen huurders vanaf 2020 online hun gegevens inzien, reparatieverzoeken inplannen en 
steeds meer andere huurderszaken digitaal regelen.  

 
 
De eerste reacties van onze huurders tijdens het testen van de MijnVidomes-omgeving: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Niks hoor, ik ga het 
sowieso gebruiken.” 

 

“Blijven 
luisteren naar 
bewoners!” 

 

“Ga zo door om intensief 
contact met de bewoners 
te houden!” 

 

“Uitrollen die 
hap.” 

 

“Even wennen, maar 
duidelijk en 

gebruiksvriendelijk.” 
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