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Centrale vraag: 

Leefbare buurten en complexen: liggen we nog op koers?

Liggen we nog op koers?

Alle bewoners wonen prettig in een schoon, 

heel en veilig complex en buurt

Doelstellingen: 

➢ De leefbaarheid blijft op niveau: gemiddeld boven de 7,0 volgens de bewoners

➢ We hebben geen rode buurten en complexen meer in 2022 (alle buurten en complexen scoren 

6,5 of hoger)

➢ We streven naar een daling van het aantal woningen in aandachtbuurten van 40% naar 30% 

van ons bezit en aandachtcomplexen van 30% naar 20%. 



Leefbaarheid: ROG Methodiek

Vidomes ROG methodiek

1. Sociale veiligheid

2. Schoon en heel

3. Sociale leefbaarheid

• Is het gemiddelde cijfer voor punt 1 t/m 3 lager dan een 6,5 → rood

• Cijfer tussen een 6,5 en 7 → oranje

• Cijfer boven een 7 → groen 

Cijfer leefbaarheid = rood, oranje, groen



Doelstellingen 2022 en waar staan we nu?

Leefbaarheid 2022 samengevat:

• Gemiddeld is de leefbaarheid afgenomen, van een 6,9 in 2020 naar 

een 6,7 eind 2021. Ons streven blijft gemiddeld boven de 7

• Het aantal rode buurten is 2. De wijk Voorhof in Delft en de Heuvel 

in Leidschendam-Voorburg. 

• Het aantal rode complexen is 18. Er zijn 14 oranje complexen waar 

extra inzet en aandacht naartoe gaat in de 

leefbaarheidsprogramma’s. Eind 2022 volgt een nieuwe meting.

• Een aantal rode complexen verwachten we pas later oranje te 

krijgen: 

• 2023: Bikolaan, Paulus Buijs, Haagsebos & De Boog. 

• 2024: Isaac Da Costa, Bakkerhove, Leeuwenhoeklaan, 
Frisolaan & De Haar.

In het oog, in het hart 

(sociaal domein)

Alle bewoners wonen prettig in een        

schoon, heel en veilig complex en buurt.
1. De leefbaarheid blijft op niveau: gemiddeld boven de 7,0.

2. We hebben geen rode buurten en complexen* meer in 

2022. We gaan voor een daling van het aantal 

aandachtsbuurten van 40% naar 30% en 

aandachtscomplexen van 30% naar 20%. 

a) Vidomes is dichtbij: alle sociale huurwoningen hebben een 

vorm van (sociaal) complex-beheer: ‘ogen en oren’.

b) Sluitende samenwerking met gemeente, politie en zorg om 

problemen achter de voordeur en ondermijnende activiteiten 

aan te pakken. 

c) We ontwikkelen maatwerk in het verhuur-proces, zodat de 

(kwetsbare) nieuwe huurder goed landt in zijn nieuwe 

woonomgeving.

Mensen wonen prettig en veilig 

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

mensen die met 

begeleiding zelfstandig gaan wonen: maximaal 10% van 

onze verhuringen.

4. Het aantal woningen met een ‘verzorgd wonen’-

arrangement is toegenomen tot 1.800.

a) Sluitend zorgnetwerk. Optimale samenwerking met 

gemeenten en zorg voor de huisvesting en begeleiding van 

kwetsbare mensen.

Geen ontruimingen van mensen in

schrijnende situaties.

5. Sociaal en solide incassobeleid: maximaal 18 

ontruimingen en huurachterstanden lopen niet op (max. 

1,8% van de huursom). 
a) Optimale samenwerking met gemeenten bij aanpak van 

huurachterstanden door convenanten vroeg-signalering, inzet 

hulpverlening, bundeling schulden door gemeente, etc.



Samengevat:

Liggen we nog op koers?

Doelstellingen: 

1. De leefbaarheid blijft op niveau: gemiddeld boven de 7,0 volgens de bewoners

➢ 2020: 6,9

➢ 2022: 6,7

2. We hebben geen rode buurten en complexen meer in 2022 (alle buurten en complexen scoren 6,5 of 
hoger)

➢ 2020: 2 rode buurten

➢ 2022: 1 rode buurt, 4 oranje buurten

➢ 2020: 18 rode complexen 

➢ 2022: 18 rode complexen (meting eind 2022)

3. We streven naar een daling van het aantal woningen in aandachtbuurten van 40% naar 30% van ons 
bezit en aandachtcomplexen van 30% naar 20%. 

➢ 2020: 20% in aandachtsbuurten

➢ 2020: 30% in aandachtscomplexen

➢ Conclusie: met name op complexniveau moet de impact groter worden van onze inzet om doelstellingen 
te realiseren



Aandachtsbuurten en complexen



Ontwikkelingen om ons heen

• Instroom lage inkomens blijft een feit (onderzoek ‘Veerkracht in corporatiewijken’)

• Spanningsveld tussen doelstellingen om zoveel mogelijk woningen betaalbaar te houden voor 
de doelgroep (80%) en de druk op de leefbaarheid wanneer er sprake is van concentratie van 
veel van deze woningen bij elkaar

• Vraag naar woningen voor uitstroom uit instellingen / cliënten zorgpartijen neemt toe

• Spanningsveld tussen enerzijds de maatschappelijke beweging van minder institutionaliseren 
van mensen met begeleiding en ze meer onderdeel van de maatschappij laten zijn en blijven 
en anderzijds het onaangepaste gedrag van sommige cliënten wat overlast geeft aan andere 
huurders

• Statushouders aantallen nemen toe

• Spanningsveld tussen de taakstelling die gemeenten krijgen opgelegd en de enige optie die 
zij tot nu toe veelal hebben: doorzetten naar de woningcorporaties en het maatschappelijk 
draagvlak van deze groep die voorrang krijgt op regulier woningzoekenden die al jaren 
ingeschreven staan en niet aan bod komen.

• Minder woningbouwlocaties beschikbaar 

• Corona

• Vooral de sociale leefbaarheid, het onderling samenleven staat onder druk door corona. 
Interventies op dat vlak zijn door corona lastig geweest de afgelopen 2 jaar. Doordat mensen 
veel thuis waren is de overlast toegenomen. 



Opdracht 2022: Focus op schoon en heel

• We streven naar geen rode buurten en complexen meer, dat is een forse ambitie

• Met name de scores op schoon en heel blijven achter. Hier ligt de focus op in 2022.

• Optrekken in vitale coalities met partners. Steeds meer gebiedsgerichte aanpakken 

komen van de grond:

• Sterk voor Noord in Leidschendam-Voorburg

• Meerzicht in Zoetermeer

• Te Werve in Rijswijk

• Niet alleen leefbaarheidsmaatregelen maar integraal kijken naar labeling, 

vastgoedingrepen, instroommaatregelen

• Resultaten beter zichtbaar maken door frequenter meten en communiceren

• Eind 2022 een overall meting



Sturen op resultaten leefbaarheidsprogramma’s
Doelenkaart CJP – geplande resultaten per jaar

Meten van perceptie

Klanttevredenheid

• Continu periodiek monitoren bij 

huurders

• Vragen uit het 

leefbaarheidsonderzoek

• Evt. gekoppeld aan activiteiten 

die plaatsvinden

• Aansluiten bij systematiek 

klanttevredenheid via tevreden.nl

• Klantgesprekken / panels

Meten staat van 

complex

Kwaliteitsmeting

• Continu periodiek monitoren 

door complexbeheerder

• Meten van Schoon & Heel

• Evt. gekoppeld aan 

activiteiten die plaatsvinden

• Aansluiten bij systematiek 

wijkschouwen

• Samen met partners, 

gebiedsregisseur gemeente

Continu meten is weten

Leefbaarheidsprogramma’s

3x per jaar voortgang resultaten monitoren

Constateren, Verklaren, Wegen en Handelingsperspectief 

(mogelijke acties)

T-rapportages

Bijsturen voor 

meer impact

Maximale impact 

met ‘In het oog, 

in het hart’

Smarties

In het oog, in het hart 

(sociaal domein)

Alle bewoners wonen prettig in een        

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

boven de 7,0.

2. We hebben geen rode buurten en 

complexen meer in 2022. We gaan voor een 

daling van het aantal aandachtsbuurten

van 40% naar 30% en aandachtscomplexen

van 30% naar 20%. 

a) Vidomes is dichtbij: alle sociale huurwoningen 

hebben een vorm van (sociaal) complex-

beheer: ‘ogen en oren’.

b) Sluitende samenwerking met gemeente, politie 

en zorg om problemen achter de voordeur en 

ondermijnende activiteiten aan te pakken. 

c) We ontwikkelen maatwerk in het verhuur-

proces, zodat de (kwetsbare) nieuwe huurder 

goed landt in zijn nieuwe woonomgeving.

Mensen wonen prettig en veilig 

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

voor kwetsbare mensen die met 

begeleiding zelfstandig gaan wonen: 

maximaal 10% van onze verhuringen.

4. Het aantal woningen met een ‘verzorgd 

wonen’-arrangement is toegenomen tot 

1.800.

a) Sluitend zorgnetwerk. Optimale samenwerking 

met gemeenten en zorg voor de huisvesting 

en begeleiding van kwetsbare mensen.

Geen ontruimingen van mensen in

schrijnende situaties.

5. Sociaal en solide incassobeleid: maximaal 

18 ontruimingen en huurachterstanden 

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

aanpak van huurachterstanden door 

convenanten vroeg signalering, inzet 

hulpverlening, bundeling schulden door 

gemeente, etc.

Naar ‘groene’ wijken

Themagebieden resultaten

• Sociale veiligheid

• Schoon & heel

• Sociale leefbaarheid / 

buurtbetrokkenheid

• Seniorenarrangementen

Dwars hier doorheen loopt aanpak

‘Ogen & Oren in de wijk’

& ‘Aanpak sociale veiligheid personeel’ 

Monitoren buurt/complex

Voortgang per leefbaaarheidsprogramma

• Resultaten outcome

• Resultaten output

• Realisatie Budget en Capaciteit



Grote stap gemaakt in de kwaliteit van de 

leefbaarheidsprogramma’s

• Samenhang tussen probleem, interventie, prestatie en effect 

• Meer inzet van en samenwerking met partners

• Meer koppeling met vastgoed en vastgoedplanning en verhuur voor instroom 

aan de voorkant

• Keuzes durven maken, ‘groene’ complexen en buurten alleen vinger aan de 

pols houden

• Gemeenten en collega corporaties roemen onze aanpak

• Overal ogen en oren in onze complexen

• Er wordt gebiedsgericht gewerkt binnen sociaal beheer



Doorkijk naar nieuwe visie en Doelenkaart 2026

Voettekst voor titel presentatie

• Doelenkaart 2022 loopt af

• Voorbereiding vernieuwde strategische visie

• Veel is nog actueel, uitdagingen groter

• Hoe haalbaar is de routekaart? 



Welke stappen nog te maken vanaf 2022?

• Gebiedsgerichte aanpakken met partners en bewoners nog belangrijker

• Gebiedsgericht werken binnen en buiten Vidomes

• Nog nadrukkelijker planningen afstemmen tussen vastgoed en sociaal beheer. ‘Werk met werk 

maken’.

• Input van collega’s naast het woonbelevingsonderzoek en objectieve metingen

➢Dit alles vraagt een verdere groei van de regisseurs sociaal wonen en de gebiedsconsulenten

in het kunnen leiden en coördineren van complexe projecten en programma’s over de grenzen 

van de eigen organisatie heen  met partners. 

➢Wordt vervolgd in de nieuwe strategische visie en de doelenkaart


