
ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT

2015



Benieuwd  
naar onze  
prestaties  
in 2015?

Lees ons volledige  
jaarverslag op  

www.vidomes.nl



3

Sinds april 2016 mogen wij als bestuur leidinggeven 
aan Vidomes. Een prachtige organisatie die zich 
maximaal inspant om huurders prettig en betaalbaar 
te laten wonen. Het voelt goed daaraan bij te dragen. 
Graag blikken wij met u terug op 2015. Op pagina’s  
4 t/m 6 hebben we alle ambities en prestaties voor u  
op een rij gezet. We lichten er graag enkele voor u uit. 

Reorganisatie werpt vruchten af
De impact van de reorganisatie in 2014 zien we nu in onze 
organisatie en cijfers terug. Zo is ons bedrijfsresultaat met 
8% toegenomen tot € 52,8 miljoen. Dankzij een sterkere  
financiële positie zijn we beter voorbereid op de toekomst. 

Voor wie het echt nodig heeft
De stip op de horizon is en blijft betaalbaar wonen voor diegenen 
die het écht nodig hebben. In 2015 hebben we op dat gebied 
goed gepresteerd. Zo hebben we de huurverhoging kunnen 
beperken. Ook hebben we 203 statushouders gehuisvest. 

Duurzaamheid: projecten vertraagd
We zijn niet tevreden over onze prestaties op het gebied van 
renovaties en duurzaamheid. Enkele renovatieprojecten zijn 
om verschillende redenen nog niet uitgevoerd. Dit vertraagt 
de geplande verduurzaming van onze woningvoorraad.

Sociale volkshuisvester met nieuwe perspectieven
De resultaten van 2015 geven vertrouwen dat Vidomes klaar 
is voor de toekomst als financieel gezonde, sociale volkshuis-
vester. We zijn op de goede weg, maar nog niet daar waar 
we willen zijn. Wel is er ruimte voor nieuwe perspectieven  
die we samen met gemeenten, collega-corporaties en  
bewoners willen waarmaken.

Belangrijkste uitdagingen voor 2016:
1. uitbreiding van het betaalbare sociale woningaanbod
2. huurmatiging voor mensen die dat het hardst nodig hebben
3. huisvesting van groeiend aantal statushouders
4. verduurzaming en aanpak woningvoorraad

We zijn buitengewoon gemotiveerd om de nieuwe perspec-
tieven zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord te benutten. 
We hopen dat de effecten ervan zichtbaar worden voor 
bestaande en toekomstige huurders.

Tot slot willen we onze voorgangers, Carla van de Wiel en 
Ergin Borova, hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen 
periode.

Daphne Braal en Klaas Franken 
Raad van Bestuur

Afgeslankt  
en dus ruimte 
voor nieuwe 
perspectieven
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Tevreden over:
 203 statushouders gehuisvest
 samenwerking met gemeenten geïntensiveerd
 nieuwe aanpak voorkomen huurachterstanden, 

met resultaat
 veel kwetsbare mensen gehuisvest

Neutraal over:
 aantal ontruimingen gelijk gebleven

KWETSBARE MENSEN

Tevreden over:
 omvang betaalbare woningvoorraad  

in stand gehouden
 96% van onze sociale huurwoningen  

verhuurd aan inkomens tot € 34.911
 83% van de vrijgekomen huurwoningen  

verhuurd aan huishoudens met huurtoeslag 
 huurverhoging gematigd voor mensen  

die dat het hardst nodig hebben 
 45 grote gezinnen gehuisvest

Ontevreden over:
 oplopen aantal woningweigeringen

BETAALBARE WONINGEN

Onze ambities 
waargemaakt? 
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Tevreden over:
 ontwikkeling vernieuwingsplannen  

wijk Palenstein
 wijkontwikkeling Buytenwegh
 uitvoering leefbaarheidsprogramma
 resultaten klantenpanels
 extra aandacht voor complexen waar  

leefbaarheid onder druk staat

Tevreden over:
 brandveilige stalling scootmobielen  

in Zoetermeer
 resultaten seniorenmakelaar

Neutraal over:
 realisatie woonzorgtrajecten 
 overeenkomst sociale wijkrestaurants met  

twee jaar verlengd

Ontevreden over:
 tempo toekomstplan verzorgingshuis  

‘t Seghe Waert en aanleunwoningen

Tevreden over:
 inzet social media
 telefonische dienstverlening

Neutraal over:
 ons servicelevel (gemiddeld 78%)

Ontevreden over:
 afhandeling klachten dienstverlening
 daling klanttevredenheid bij nieuwe  

verhuringen 

TEVREDEN KLANTEN

Tevreden over:
 planmatig onderhoud combineren met  

energiemaatregelen

Ontevreden over:
 vertraging in grote renovatieprojecten 
 meer tijd nodig voor bewonersinstemming 
 doelstellingen duurzaamheid niet gerealiseerd

SENIOREN

VITALE BUURTEN

DUURZAAMHEID
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Tevreden over:
 samenwerken aan nieuwe huurdersorganisatie 
 veel actieve huurders die meedenken en  

initiatieven nemen
 geslaagde stakeholdersbijeenkomst met hoge 

opkomst

Neutraal over:
 tempo vormen nieuwe huurdersorganisatie 
 aantal klachten en geschillen stabiel

Tevreden over:
 vastgoedstrategie voor 10 jaar uitgestippeld
 succesvol verkoopprogramma
 nieuw investeringsbeleid en investeringsstatuut

Neutraal over:
 uitgevoerde complexanalyses

Ontevreden over:
 uitvoering onderhouds- en renovatieprojecten

ADEQUATE 
VASTGOEDSTRATEGIE

DIALOOG EN 
SAMENWERKING

Tevreden over:
 ziekteverzuim verder omlaag 
 afronding reorganisatie 
 nieuw beleid sociale veiligheid 
 digitalisering beoordelingscyclus

Neutraal over:
 gebruik loopbaanbudget

GOED GEORGANISEERD

Tevreden over:
 bedrijfsresultaat van € 52,8 miljoen
 afbouw schuldpositie en afname  

financieringslasten
 afname personeelslasten
 afname overige bedrijfslasten

Neutraal over:
 waardeontwikkeling van onze woningen

Ontevreden over:
 niveau van onderhoudsuitgaven

SOBER EN DOELMATIG
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Inkomen Als huur lager is dan: Een huur vanaf:

Tot € 34.229 € 525: 2% € 525: 1%

Tot € 43.786 € 620: 2% € 620: 1%

Vanaf € 43.786 € 710: 5% € 710: 2,5%

Alle sociale huurwoningen: 1% als de huur boven 90% van  
de maximale huur ligt.

Betaalbaarheid 
staat bovenaan

Het betaalbaar houden van woningen is voor Vidomes 
al jaren de belangrijkste ambitie. Deze staat ook promi-
nent in de nieuwe portefeuillestrategie (zie pag. 14).

 96% van onze sociale woningen verhuurden we in 2015 
aan huurders met een inkomen tot € 34.911. Daarmee 
voldeden we ruim aan de Europa-regeling die 90% eist.

 83% van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurden 
we aan mensen die voor huurtoeslag in aanmerking komen.

 169 reacties kregen we gemiddeld op een aangeboden 
woning. Een toename met 16% ten opzichte van 2014. 
De druk op de sociale woningvoorraad neemt flink toe.

*Aantal woningen dat we verhuren in deze huurklasse als de woning vrijkomt.

Jaarlijkse huurverhoging: matiging voor mensen  
die dat nodig hebben
Vidomes maakte in 2013 en 2014 gebruik van de maximale 
huurverhoging. Dit was noodzakelijk om de verhuurders-
heffing op te brengen. In 2015 ontstond de financiële ruimte 
om niet de toegestane 2%, maar gemiddeld slechts 1% boven 
de inflatie van 1% te vragen.

Huurverhoging 2015

Betaalbare  
woningen

Woningvoorraad naar huurklasse

Huurklasse
Stand op 

31-12-2015
Bij nieuwe 
verhuring*

Goedkoop (tot € 403) 2.044 775

Betaalbaar (tot € 618) 11.432 13.334

Betaalbare voorraad totaal 13.476 14.109

Sociaal  (tot € 711) 3.354 1.752

Koopgarant-verkocht 431 1.187

Sociale voorraad totaal 17.261 17.048

Sociaal (vanaf € 711) 853

Vrije sector (vanaf € 711) 500 390

Te verkopen 1.176

Totaal 18.614 18.614
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met 30%. Om de druk op de bestaande wachtlijst voor  
woningzoekenden te beperken, zoeken we samen met  
gemeenten en collega-corporaties naar andere huisvestings-
mogelijkheden. Denk aan leegstaand vastgoed, woning  
delen en nieuwbouw.

 
Nieuwe aanpak voorkomen huurachterstanden werkt
Het aantal ontruimingen is gelijk aan 2014: 53. Het aantal 
ontruimingen door huurachterstanden is met 48 iets lager 
dan in 2014. In de loop van 2015 startten we met een nieuwe 
aanpak om het aantal ontruimingen te verlagen. We zoeken 
persoonlijk contact om samen met de huurder een oplossing 
te vinden. We bellen meer, leggen meer huisbezoeken af, 
sturen een sms bij een betalingsachterstand en schakelen  
samenwerkingspartners in.

Vidomes zet zich in voor kwetsbare mensen; mensen 
die ondersteuning nodig hebben en vaak ook aan-
gepaste huisvesting. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen  
met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke beperking, cliënten  
in de geestelijke gezondheidszorg en statushouders.  

Toename kwetsbare huurders in wonen en zorg
Door de landelijke veranderingen in de zorg krijgen we 
steeds meer te maken met huurders die zorg en begeleiding 
nodig hebben. We werken nauw samen met gemeenten  
en zorgpartners.  Zo huisvestten we 30 nieuwe cliënten  
van zorgpartners.

Verdubbeling aantal gehuisveste statushouders
In 2015 hebben wij 203 statushouders gehuisvest in 86  
woningen. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van 
2014. Voor de eerste helft van 2016 stijgt de taakstelling 

Aantal ontruimingen per jaar, 2013-2015

Huisvesting aantal statushouders per jaar, 2013-2015

Gemeente 2015 2014 2013

Delft 9 8 10

Leidschendam-Voorburg 11 10 6

Rijswijk 9 5 9

Zoetermeer 24 30 24

Totaal  53  53 49

Kwetsbare  
mensen

Gemeente 2015 2014 2013

Delft 9 8 10

Leidschendam-Voorburg 11 10 6

Rijswijk 9 5 9

Zoetermeer 24 30 24

Totaal  53  53 49

Gemeente 2015 2014 2013

Delft 41 6 3

Leidschendam-Voorburg 51 26 8

Rijswijk 25 10 6

Zoetermeer 81 52 22

Den Haag 5 0 -

Totaal  203  94 39
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Onze duurzaamheidsdoelen zijn helder: lagere woon-
lasten voor onze huurders en minder CO2-uitstoot. 
Toch bleven onze prestaties in 2015 achter: geplande 
renovatieprojecten zoals de Hoogkamerlaan (Rijswijk), 
Debussyflat (Delft) en Haagsebos (Zoetermeer) zijn om 
verschillende redenen nog niet uitgevoerd. Dit vertraagt 
de geplande verduurzaming van onze woningvoorraad.  

Wat hebben we bereikt in 2015:
 Oplevering 24 energiezuinige nieuwbouwwoningen  

met zonnepanelen in Palenstein.
 Verdere voorbereiding van renovatieprojecten van  

complexen met energielabel E, F of G. 
 Afronding werkzaamheden Ameland/Tankeberg in  

Zoetermeer: naast isolerende beglazing voorzagen we  
het complex van een nieuw ventilatiesysteem. 

 Vervanging 2200 verlichtingspunten door energiezuinige 
LED-verlichting in de algemene ruimtes van 17 complexen. 

 66% van alle open verbrandingstoestellen is vervangen;  
in 2019 moeten ze allemaal vervangen zijn.

CO2-besparing
Tussen 2009 en 2019 willen we een CO2-reductie van 20% 
behalen. Ten opzichte van 2009 hebben we al een reductie 
bereikt van 10%. Een aantal projecten met veel impact op 
de CO2-reductie liep in 2015 vertraging op, waardoor we 
minder voortgang boekten dan gewenst. 

Duurzaamheid 

Overzicht aantal woningen met energielabels

Woningen met Eind 2015 Eind 2014 Eind 2013

A++ 2 2 2

A+ 25 25 35

A 1.206 1.161 971

B 1.977 1.975 1.548

C 4.928 4.940 4.955

D 5.624 5.598 5.758

E 2.336 2.341 2.374

F 1.134 1.164 1.351

G 325 327 468 

Totaal 17.557 17.533 17.462
Stand energielabels eind 2015

A++ A+ A B C D E F G

Vitale buurten
Onze speerpunten in de aanpak van buurten  
en wijken zijn:
 schoon, heel en veilig
 aanpak van overlast
 bewonersbetrokkenheid

We faciliteren verschillende activiteiten van bewoners, waar-
onder buurtactiviteiten en  buurtpreventieteams. Daarnaast 
zetten we in op lik-op-stukacties, het plaatsen van camera’s 
en het organiseren van voorlichtingsavonden met de politie 
en brandweer. 
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Senioren
Woonzorgprojecten 
De veranderingen op het snijvlak van wonen en zorg zijn groot. 
Hierdoor wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig.  
Hoe zorgen we ervoor dat ze prettig en veilig wonen? 

 De Flatcoach: steuntje in de rug  
om langer zelfstandig te wonen

Binnen het gemeentelijke Innovatieprogramma sociaal  
domein in Rijswijk gaan Welzijn Rijswijk, Florence, WoonZorg-
centra Haaglanden, Rijswijk Wonen en Vidomes aan de slag 
met de ‘Flatcoach’. Deze coach helpt oudere bewoners bij 
vragen over wonen, welzijn en zorg. Daarnaast is de coach 
aanjager van initiatieven en activiteiten.

 Veilige stalling van scootmobielen in Zoetermeer
Vanwege de brandveiligheid mogen scootmobielen niet zo-
maar in de algemene ruimtes worden geparkeerd. Een speciale 
brandveilige scootmobielruimte heeft de voorkeur, maar die 
is niet in alle complexen aanwezig. Met een Fireblocker, een 
brandblusapparaat bij de accu, kunnen scootmobielen nu wel 
in de algemene ruimtes worden gestald. Vidomes regelde dit 
samen met de gemeente Zoetermeer, de veiligheidsregio 
Haaglanden en collega-corporaties. Nu zijn we hierover in  
gesprek met onze andere werkgemeenten.

Buytenweghse aanpak
In de Zoetermeerse wijk Buytenwegh staat de leefbaarheid 
onder druk. Samen met partners en bewoners weten we het 
tij te keren. De bestrating is of wordt vernieuwd, veel wonin-
gen zijn opgeknapt, er zijn actieve buurtpanels en we zetten 
extra medewerkers in. Het aantal overlastmeldingen is ge-
daald. 

Met de gemeente en andere partners hebben we een nieuw  
instroombeleid om de bewonerssamenstelling in kwetsbare 
delen te veranderen. Nieuwe bewoners vragen we actief te 
zijn in de wijk. Bijvoorbeeld in de buurtpanels die activiteiten 
organiseren en meedenken over de wijkontwikkeling.

Wijkaanpak Palenstein weer een stap verder 
Samen met onze partners werken we hard aan de vernieuwing 
van de Zoetermeerse wijk Palenstein. In 2015 leverden we  
24 nieuwe sociale huurwoningen op. Ook gingen we ver-
der met de uithuizing van de bewoners uit de Florens van  
Brederodeflat. Dit complex wordt gesloopt. Eind 2015 waren 
al 167 van de 200 huishoudens verhuisd.
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Tevreden klanten

 Seniorenmakelaar succesvol
Vidomes helpt senioren graag bij het verhuizen van een grote 
naar een kleinere, geschiktere woning. Zo krijgt Vidomes weer 
een gewilde (schaarse) woning voor een gezin of starter(s) 
beschikbaar. Ook in 2015 was de seniorenmakelaar succesvol. 
Er zijn 62 senioren verhuisd (doel: 50), waarvan 22 (doel: 15) 
uit een schaarse woning.

Gemiddeld 78% van de binnenkomende telefoontjes 
handelt ons KlantContactCentrum tijdig en inhoudelijk 
juist af. Vidomes komt daarmee dicht bij het gewenste 
servicelevel van 80%.  

Keuze in contact 
Klanten kiezen zelf hoe ze ons willen bereiken: telefonisch, 
via onze website, per mail of via Twitter of Facebook. 2015 
was het eerste volledige jaar dat Vidomes social media actief 
inzet voor haar dienstverlening. En dat hebben we gemerkt: 
het aantal telefoontjes daalt, het aantal contacten via social 
media groeit. 

Een 7,3 voor huurderstevredenheid
Onze huurders zijn door de bank genomen tevreden over 
hun woning, hun woonomgeving en onze dienstverlening.  
In de Aedes-benchmark scoorden we een 7,3 voor  
‘huurderstevredenheid’ (een B-oordeel). Ons doel is een 7,5. 

Ook met onze eigen Klantmonitor meten we hoe tevreden 
huurders zijn over onze dienstverlening. Punt van aandacht 
blijft de afhandeling van klachten. Daarom startten we het 
project ‘De blije klant’. 

Rapportcijfers Klantmonitor 2015

Streefgetal
2016

Resultaat
2015

Resultaat
2014

Uitvoeren  
reparatieverzoeken

7,5 7,5 7,5

Afhandeling klachten 
dienstverlening

7,0 5,2 5,9

Telefonische  
dienstverlening

8,0 7,2 7,2

Cijfers inzet social media

2015 2014

Aantal volgers op Facebook 319 146

Aantal volgers op ons  
Twitter-kanaal voor huurders

76 0

Aantal volgers op ons  
corporate Twitter-kanaal

1.787 1.548

Aantal interacties  
(reacties, likes, retweets)

2.575 -
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Dialoog en  
samenwerking

Onze financiën in 5 kengetallen
1. Ons financieel resultaat over 2015 was € 92 miljoen  

positief (2014: € 86 miljoen). 
2. De marktwaarde van ons vastgoed (in verhuurde staat) 

groeide met € 72 miljoen (2014: € 67 miljoen).  
Oorzaak: herstel van de vastgoedmarkt. 

3. Ons bedrijfsresultaat steeg naar € 52,8 miljoen  
(2014: € 48,8 miljoen). 

4. De bedrijfslasten namen licht toe naar € 78,8 miljoen 
(2014: € 78,2 miljoen), voornamelijk door hogere onder-
houdslasten. 

5. De personele lasten zijn aanzienlijk gedaald sinds 2010. 
Het aantal fte’s ging terug van gemiddeld 212,6 in 2010 
naar maximaal 165 fte’s in 2015. Een efficiëntere bedrijfs-
voering, slimme processen en minder leidinggevende 
functies droegen daaraan bij.

Huurdersraad: één stem voor alle huurders
Geen verschillende huurdersorganisaties meer per gemeente, 
maar slechts één huurdersraad die de belangen van alle 
huurders behartigt. Daartoe hebben de huidige organisaties 
en Vidomes in 2015 gezamenlijk besloten. Voordeel van de 
nieuwe raad die in mei 2016 start, is dat alle huurders voort-
aan met één krachtige stem spreken. 

Klantenpanels Isaac da Costalaan en Roggeakker
In het eigen huurdersonderzoek kregen de complexen aan de 
Isaac da Costalaan in Delft en de Roggeakker in Zoetermeer 
een lager rapportcijfer dan andere. In speciale klantenpanels 
zocht Vidomes naar de oorzaken. Bewoners noemden:
 overlast van medebewoners, hangjongeren en kinderen
 parkeeroverlast
 zwerfafval
 weinig onderling contact, ook door taalbarrières

Vidomes bekijkt welke maatregelen we op de korte en lange 
termijn uitvoeren.

Sober en  
doelmatig

2015 2014

Solvabiliteit 61% 57%

Eigen vermogen € 1.145 mln € 1.053 mln

Loan to value 36% 41%

Omvang langlopende leningen € 658 mln € 720 mln

Gemiddelde rente leningen-
portefeuille

3,71% 4,23%

Interest Coverage Ratio (ICR)  
3 jaar (realisatie)

1,71 1,54 

Interest Coverage Ratio (ICR)  
5 jaar (prognose) 

1,97 1,80

Debt Service Coverage Ratio 
(DSCR) 

1,23 0,99 

Beoordeling Autoriteit  
woningcorporaties (Aw)

Geen aanleiding voor  
opmerkingen en interventies

Overige financiële feiten op een rijtje:
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Tevreden met scores Aedes-benchmark 
Onze bedrijfslasten zijn fors gedaald. Niet voor niets scoor-
den we in de Aedes-benchmark een B-oordeel voor onze be-
drijfslasten (in 2014 nog een C-oordeel).

Ruimte voor nieuwe perspectieven
Dankzij een sterkere financiële positie zijn we beter voor-
bereid op de toekomst. De toegenomen vastgoedwaarde  
alleen zorgt niet voor meer ruimte om te investeren. Bakstenen 
zijn immers geen bankbiljetten. Wel zorgt de verlaging van 
onze kosten en schulden ervoor dat we meer kunnen inves-
teren in renovaties, duurzaamheid en nieuwbouw. 

Financiële ruimte en onze keuzes
Wij waarderen ons vastgoed op de ‘marktwaarde in verhuurde 
staat’: de maximale prijs die een belegger zou betalen. Wij zijn 
echter geen belegger, maar een sociale verhuurder. Wij kiezen 
daarom voor het behoud van onze betaalbare sociale huur-
woningen en wij verkopen beperkt. Ook vragen wij lagere 
huren en geven meer uit aan leefbaarheid en renovaties dan 
beleggers zouden doen. Ons eigen vermogen is daardoor 
ongeveer € 345 miljoen in plaats van € 1.145 miljoen.

Opbrengsten en kosten 2015

Goed  
georganiseerd
Reorganisatie afgerond
Na de organisatiewijziging hebben we in 2015 verschillende 
processen onder de loep genomen. Belangrijkste vraag: hoe 
kunnen we onszelf blijven verbeteren en ons werk zo effectief 
en efficiënt mogelijk doen om onze klant goed te bedienen? 
Houding, gedrag en vakmanschap van onze medewerkers 
staan daarbij centraal. 9 collega’s traden uit dienst, omdat 
hun functie verviel. 

Herinrichting afdeling ICT
De bestaande ICT-functies zijn vervangen door informatiserings-
functies. De uitbesteding van onder andere het technisch  
beheer zorgde voor een formatiereductie van 9,5 naar 4,5 fte.

HR in cijfers
 Het ziekteverzuim daalde opnieuw.  

Van 4,6% in 2014 naar 4,2% in 2015.

 Vidomes verwelkomde 19 nieuwe medewerkers,  
3 stroomden er door, 31 traden er uit dienst.

4,2%4,6%

3+19 -31
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De OR in 2015
De belangrijkste punten op de OR-agenda:
 Aanpassing bestuursmodel. De Ondernemingsraad 

(OR) adviseerde de Raad van Commissarissen (RvC) over 
het voorgenomen besluit om het bestuursmodel aan te 
passen (zie pag. 15). De RvC betrok de OR bij de werving 
en selectie van de bestuurders.

 Ervaring reorganisatie. OR-leden peilden op alle  
afdelingen hoe medewerkers de reorganisatie hadden  
ervaren. Aandachtspunten waren: de werkdruk en nog 
verder werken aan ‘verantwoordelijkheden laag in de  
organisatie’.

  Met de oplevering van de laatste zeven woonwagens voldoet het 
Rijswijkse woonwagencentrum Molenhof weer helemaal aan de eisen 
van vandaag.

  Vidomes heeft, vooruitlopend op de onderzoeksplicht, de stevig-
heid van uitkragende of vrij hangende balkons en galerijen preventief 
onderzocht. Enkele balkons in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
voldeden niet aan de huidige veiligheidsnormen. Deze zijn of worden 
allemaal verstevigd.

Adequate  
vastgoedstrategie
Focus op behoud huidige woningen
Eind 2015 stippelden we onze portefeuillestrategie voor de 
komende tien jaar uit. Centraal staat goed en betaalbaar  
wonen. Onze focus ligt op het behoud van huidige woningen, 
mits dat duurzaam en doelmatig kan. Concreet staat onder-
staande ons voor ogen.

Goed en betaalbaar wonen voor de mensen die  
ons nodig hebben
 Voor de lagere (midden)inkomens hebben we voldoende 

betaalbare woningen beschikbaar. 
 We bieden veilige en ‘gezonde’ woningen (basiskwaliteit) 

zonder achterstallig onderhoud.
 Vanwege schaarste zijn we extra zuinig op onze woningen 

voor drie of meer personen.
 We beheren ons vastgoed sober en doelmatig. 
 We maken onze woningen energiezuiniger, waar zinvol.
 Samen met onze zorgpartners bieden we woon-zorg-

arrangementen voor senioren en kwetsbare mensen. 

Verkochte woningen 2015 2014

Via vrije verkoop 75 70

Via Koopgarant 47 28

Totaal 122 98
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Governance
Naar een tweehoofdige Raad van Bestuur
Vidomes is in april 2016 overgestapt van één algemeen  
directeur naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. Zo zijn  
we minder kwetsbaar en vullen de bestuursleden elkaar 
goed aan. De voorbereidingen vonden plaats in 2015.

Met de stakeholders de wijk in
Tijdens onze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst namen we 
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, collega-corporaties, 
huurdersorganisaties, ouderenbonden en gehandicapten-
organisaties mee in de belevingswereld van onze huurders 
en partners. Wandelend en met tuktuks trokken ze de wijk 
in en spraken ze met verschillende bewoners.

Meer weten? 
Kijk online!

Op www.vidomes.nl 
vindt u ons  

volledige jaarverslag
Colofon
Redactie en realisatie: Vidomes
Fotografie: René Verleg,  
Anne Reitsma en Vidomes
Cartoons: Luuk Poorthuis
Vormgeving: Zuurstof | Bureau  
voor marketing en communicatie
Drukwerk: Veenman+

Oplage: 1.000 exemplaren



   

ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT

2015
www.vidomes.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter

 www.facebook.com /vidomes

 www.twitter.com/ vidomes (algemeen)

 www.twitter.com/ vidomeskcc (speciaal voor huurders)


