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Beste lezer,

Met gepaste trots presenteren wij ons openbare MVO-jaarverslag over het afgelopen jaar. We 
kijken daarbij terug op het jaar 2020 en onze prestaties op het gebied van het brede onderwerp 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2020 bleek voor iedereen een uitdagend jaar. Een jaar 
waarin des te meer duidelijk werd hoe belangrijk gezondheid is. Wij zijn blij dat we de gestelde 
uitdagingen op gepaste wijze het hoofd hebben kunnen bieden. 

Mede dankzij ontvangen adviezen op ons eerdere MVO-jaarverslag, is het ons gelukt om dit jaar 
een uitgebreider verslag aan u te presenteren. In dit verslag zijn wij ook transparanter over diverse 
onderwerpen. Zo gaat dit jaarverslag dieper in op onder andere de volgende onderwerpen:
- Duurzaamheidsprojecten, die wij namens onze opdrachtgevers in 2020 mochten begeleiden;
- Ons wagenpark (energielabels, CO2 uitstoot, benzineverbruik);
- Personeelssamenstelling;
- Huurderstevredenheid;
- Interne procedures en regelingen.
 
Nog te vaak lezen wij MVO-jaarverslagen waarin veel woorden staan, maar – naar onze bescheiden 
mening – weinig concrete voorbeelden of uitkomsten. Wij doen ons best om in dit jaarverslag zoveel 
als mogelijk in cijfers onze bijdrage te tonen.

Ook met dit jaarverslag wensen wij u veel leesplezier. Uw reacties blijven wij van harte welkom 
heten.

Met vriendelijke groet

Robert Kaufmann
Algemeen directeur Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement
 

1. Inleiding
Voorwoord Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement MVO-jaarverslag 2020
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Reikwijdte en opbouw verslag:
Dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarverslag is opgesteld door Van ’t Hof Rijnland 
Vastgoedmanagement. Het geeft inzicht in de resultaten die in 2020 zijn bereikt en beschrijft ook 
de ambities en activiteiten voor het komende jaar. De inhoud van dit verslag heeft uitsluitend 
betrekking op onze organisatie als zodanig. Het geeft geen inzicht in de prestaties met betrekking tot 
de door onze organisatie beheerde en/of verhuurde woningen, welke eigendom zijn van derden. Wel 
kunnen werkzaamheden, die wij namens onze opdrachtgevers hebben begeleid, worden beschreven. 
Bij de voorbereiding en/of uitvoering van deze werkzaamheden hebben wij een actieve rol vervuld. 

Dit is het vierde MVO-verslag van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Ook dit jaar gaat 
het verslag dieper in op zaken dan het vorige jaarverslag. Ondanks dat blijft het ons voornemen 
om ons jaarverslag de komende jaren verder uit te breiden, zowel qua onderwerpen als qua 
informatievoorziening.

Voor het verder verbeteren van de kwaliteit en de onderwerpen die in dit verslag worden behandeld, 
vragen wij uw bijdrage. Wij ontvangen graag uw reacties, vragen of opmerkingen. Wij stellen het 
zeer op prijs als u ons MVO-verslag intern verspreidt onder diegenen, waarvan u denkt dat dit 
van toegevoegde waarde is. Al onze stakeholders wordt nadrukkelijk verzocht om te reageren. Wij 
beantwoorden graag vragen die u wellicht heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer M. 
Kuijten, mkuijten@hof-rijnland.nl. 
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Terugkijkend op 2020 is het een opmerkelijk jaar geweest. Een jaar van uitersten. We ‘vierden’ ons 
25-jarig jubileum en kregen te maken met de corona pandemie. Door corona hebben alle geplande 
festiviteiten in verband met ons 25-jubileum geen doorgang gevonden. 

Corona pandemie
Begin maart barstte de welbekende pandemie ook in Nederland los. Op onze kantoren hebben we ons 
geconformeerd aan de nieuwe maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren 
en afspraken zoveel mogelijk online voeren. We hebben vlot kunnen overschakelen naar thuis 
werken. Uiteraard was dat voor iedere collega schakelen en wennen. Zeker de collega’s die thuis ook 
de zorg voor kinderen of anderen op zich namen kwamen voor een flinke uitdaging te staan. Het 
management van VHR heeft dan ook het personeel zoveel mogelijk de ruimte gegeven om aan de 
balans tussen werk en privé de nodige aandacht te kunnen schenken.

Uiteraard hebben wij ook ons best gedaan om niet alleen aan de fysieke, maar ook aan de geestelijke 
gezondheid van ons team te werken. Niet alleen door de eerder genoemde ruimte te bieden voor zorg 
voor kinderen en eventuele mantelzorg, maar ook door juist in deze tijden te blijven investeren in 
ons team en de teamspirit. De ludieke online teamevenementen hebben hier zeker aan bijgedragen. 

Naast alle overlast die het coronavirus teweeg bracht, merken we gelukkig ook positieve resultaten 
van dit stressvolle jaar. We zijn nu optimaal ingewerkt op thuis werken, waar nodig. Ook blijkt dat 
we noodgedwongen onze reistijden sterk gereduceerd hebben. Niet alleen in woon-werk verkeer 
maar ook het aantal afspraken met collega’s van verschillende kantoren onderling worden nu veel 
vaker online gevoerd. Een mooie win-win in tijd en milieubelasting. 

Overdrachtsbelasting
Een andere grote impact op 2020 had het overheidsbesluit om de overdrachtsbelasting voor 
beleggingswoningen te verhogen van 2% naar 8% (per 1 januari 2021). Dit leidde eind 2020 tot 
een gigantisch aantal mutaties in de portefeuille.

VHR in het kort + feiten en cijfers
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Feiten & cijfers 2020
Graag geven we een aantal feiten en cijfers over ultimo 2020.

Aantal personeelsleden (headcount): 163
Aantal personeelsleden (fte): 131
Aantal kantoren:  5
Stijging verhuurde bestaande woningen (t.o.v. 2019): 15%
Stijging verhuurde nieuwbouwwoningen (t.o.v. 2019): 300%
Mutatiegraad huurwoningen: 12% (ca.)
Fysieke leegstand (totale verhuurportefeuille): <2%
Totaal aantal woningen in beheer (exploitatie én VvE): bijna 34.500
Toename aantal beheerde woningen (exploitatie én VvE): bijna 3%
Percentuele wijziging aantal deurwaarderszaken (exploitatie): 15% daling (ruim)

In 2020 is een zeer aanzienlijk aantal huurwoningen van eigenaar gewisseld. Mede ingegeven 
door de eerder aangehaalde wijziging van de overdrachtsbelasting. Ruim 16% is door ons uit 
beheer gebracht en overgedragen aan een nieuwe eigenaar en/of beheerder. Ca. 18% van onze 
exploitatieportefeuille is in 2020 nieuw in beheer gekomen. Dit resulteerde in een overdracht van 
vele duizenden woningen.

Corona & onze huurders
Het coronavirus heeft op grote aantallen huishoudens een (financieel) effect gehad. Diverse van onze 
opdrachtgevers hebben hierop ingespeeld door (actief) met huurders specifieke betalingsafspraken te 
maken, huurovereenkomsten aan te passen of de betaling van huren uit te stellen of (deels) kwijt te 
schelden. Ondanks corona constateren wij dat het aantal deurwaarderszaken met ruim 15% is gedaald. 
Ook de openstaande huur afgezet tegen de totale jaarhuur is gedaald. Wij concluderen dat met name 
de ‘klein(ere)’ huurachterstanden zijn ingelopen. De huurders met grote(re) huurachterstanden zijn 
niet in staat gebleken deze in te lopen. In sommige gevallen is daar de achterstand toegenomen.
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Huisvesting
In 2020 hebben er geen wijzigingen in onze huisvesting plaatsgevonden. Op dit moment werken wij 
vanuit een vijftal vestigingen, te weten in Zoetermeer (hoofdkantoor), Den Haag WTC, Rotterdam, 
Utrecht en Groningen.

 
Bij de aanhuur van onze kantoren is de energieprestatie een belangrijk selectiecriterium en besteden 
wij veel aandacht aan duurzaamheidsaspecten. Zo zijn de meeste van onze kantoren voorzien van 
warmte-/koude-installaties (WKO), LED-verlichting met bewegingsmelders, oplaadpunten elektrische 
auto’s, et cetera.

Energiezuinigheid vinden wij belangrijk. Om die reden hebben al onze kantoren een energielabel A 
of B.

 

2. Property 

Adres Plaats Verhuurder Bouwjaar Energielabel
J.L. van Rijweg 20 Zoetermeer Nederlandse particuliere belegger 2009 A
Hogeweide 462 Utrecht Nederlandse institutionele belegger 2005 B
Boompjes 543 Rotterdam Nederlandse particuliere belegger 1988 A
Zonnelaan 10 Groningen Internationale institutionele belegger 2016 A
Prinses Beatrixlaan 582 (toren C, 13e etage) Den Haag Nederlandse institutionele belegger 2003 A
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Nieuwbouw 2020
Nieuwbouw verhuren gedurende een coronapandemie is uitdagend. Nog uitdagender is het 
(coronaproof) opleveren van woningen tijdens een pandemie.

Gedurende 2020 hebben we vaak genoeg onszelf kunnen verbeteren op dit punt, want er zijn 1.136 
woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Hieronder een aantal van de opgeleverde nieuwbouwprojecten:
                     

Utrecht, Schönberglaan
BRE Global Investors
31 appartementen
Oplevering april 2020

Leiden, Gortercomplex
Amvest
213 appartementen
Oplevering maart/april 2020

Den Haag, Nieuw Kijkduin
Amvest
43 appartementen
Oplevering december 2020

Den Haag, Guido de Dethstraat
Bouwinvest
30 appartementen
Oplevering juni 2020
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Den Haag, Scheveningseweg (‘Haegh’)
Amvest
143 appartementen
Oplevering juni 2020

Den Haag, 1e Lulofsdwarsstraat (Caland Dock I en II
Carmel IV Residential
288 appartementen
Oplevering september 2020

Beverwijk, Wijk aan Duinerstraat
Grouwels Vastgoed
22 appartementen
Oplevering april 2020

Den Haag, De Stadhouders
CBRE Global Investors
130 appartementen
Oplevering juli 2020 (Frederik Hendrik en Maurits)

Den Haag, De Hoge Regentesse
a.s.r. real estate
128 appartementen
Oplevering november 2020

Berkel en Rodenrijs, Gouden Harpbuurt
Hadriani Vastgoed I
18 eengezinswoningen
Oplevering april 2020
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Kantoren omgebouwd naar woningen

Van kantoorgebouw naar een echt thuis
We hebben in Nederland nog steeds te maken met de groeiende woningvraag. Naast nieuwbouw is 
het transformeren van bestaande kantoorgebouwen naar woningen ook een prima oplossing om de 
achterstand in het woningaanbod te beperken. In 2020 zijn wij betrokken geweest bij een aantal 
van deze transformatieprojecten.

Zo kreeg de voormalige TNO-locatie in Leiden een nieuwe bestemming. In 2020 is het Gortercomplex 
volledig opgeleverd. Het Gortercomplex bestaat uit 213 woningen in het vrijehuursectorsegment 
variërend 57 m² tot 136 m² naast het Centraal Station in Leiden.

Ook het voormalige UWV-gebouw in Den Haag aan de Scheveningseweg werd omgebouwd tot 
appartementencomplex. Het complex Haegh biedt 143 appartementen en penthouses vlakbij het 
strand en het centrum van Den Haag. 

 

 



Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2020

12

Huurder in beeld: Nollie Kleijheeg

“Wonen in JvS in Den Haag betekent wonen in een groene omgeving, op 

loopafstand van het gezellige centrum van Den Haag! Dankzij Van ’t Hof Rijnland 

Vastgoedmanagement wonen wij nu in een heerlijke woning in onze oude vertrouwde 

buurt zodat wij onze fijne contacten met de buurtgenoten kunnen behouden.”
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Huurdertevredenheid bij aanvang huur
Iedere huurder van een woning die door ons is verhuurd ontvangt een enquête met vragen over hun 
klantbeleving.

De scores die wij in 2020 hebben behaald zijn lager dan de scores uit 2019. Hierbij moet aangetekend 
worden dat wij in 2020 – als gevolg van corona – onze werkwijze volledig hebben aangepast en dit 
zowel intern als extern tot wenningsverschijnselen heeft geleid.

Omdat verhuizen een intensief proces is, die een grote 
impact op de mens en omgeving kan hebben,
verstrekken wij onze huurders de volgende 
Duurzame Verhuistips verstrekt.

3. Partners

Score 2020 Score 2019
Waarschijnlijkheid aanbeveling VHR bij vriend/collega 7,72 7,98

Bereikbaarheid 7,54 7,96
Klanttevredenheid verhuurmedewerkers 8,08 8,34

Klanttevredenheid bezichtiging 7,97 8,15
Informatievoorziening 7,27 7,59

Online presentatie woning 6,59 6,65
Klantvriendelijkheid oplevering 7,74 7,85

Afhandeling van evt. opleverpunten 6,56 6,94
Kwaliteit van de woning 7,35 7,42

Kwaliteit van de woonomgeving 8,30 8,18

6 DUURZAME VERHUISTIPSDoor Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

11
22
33
44
55
66

DUURZAME VERHUIZERVerhuisbedrijven die zijn aangesloten bij de Erkende Verhuizer zijn wellicht iets

duurder, maar werken wel zo duurzaam mogelijk. Vraag bij het verhuisbedrijf 

van uw keuze vooral naar hun actuele ISO 14001 certificering.

HEEFT U MEUBELS OVER?Verkoop ze via Marktplaats of in een van de vele Facebook groepen of geef ze 

weg aan bijvoorbeeld de kringloop. Zo kunnen uw afgedankte spullen een twee-

de leven krijgen. Wat voor u overtollig is, kan voor een ander de vondst van de 

eeuw zijn!

VERHUISDOZEN NODIG?Ook deze kunt u eenvoudig vinden via Facebook of Marktplaats. Er is altijd wel 

iemand te vinden die recent verhuisd is en/of stevige dozen over heeft.

DECORATIE VAN UW WONINGIn de kringloopwinkels of op Marktplaats kunt u voor een zacht prijsje de 

leukste accessoires vinden. Zo heeft u uw woning duurzaam en budget-
vriendelijk sfeervol ingericht! 

ENERGIELEVERANCIERHet overstappen van energieleverancier kan u veel geld besparen en een 

duurzame(re) keuze zijn. Bekijk bijvoorbeeld via gaslicht.com wie voor u het 

meest duurzame en budgetvriendelijke aanbod heeft. 

DUURZAAM KLUSSENMoet u nog klussen in uw nieuwe huis? Let dan op de gebruikte materialen. 

Kies bijvoorbeeld verf op waterbasis of hout uit duurzaam beheerde bossen, te 

herkennen aan het FSC keurmerk.
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Eerlijke en open werkwijze richting kandidaat huurders

Transparantie naar kandidaten toe
Bij Van ’t Hof Rijnland streven wij naar transparantie voor zowel onze huurders, als onze kandidaat 
huurders. Wij begrijpen heel goed dat er een enorme vraag naar huurwoningen is. Helaas hebben 
wij niet voldoende huurwoningen in beheer om in deze vraag te kunnen voorzien. Daarom willen wij 
graag kandidaat huurders of woningzoekenden zo goed mogelijk adviseren wat onze werkwijze is en 
hoe zij het beste kans kunnen maken op een geschikte huurwoning!

Op onze website www.hof-rijnland.nl is vrijwel alles hierover te vinden. Wij hebben onze werkwijze 
uitschreven in ‘huren in zes stappen’. Een eenvoudig stappenplan dat aangehouden kan worden bij 
de zoektocht naar een geschikte woning. Hier staat bijvoorbeeld in beschreven wat de maximale 
huur kan zijn en waarom, dat we selecteren op kandidaten die het snelst reageren, maar ook hoe er 
een IDD-account aangemaakt kan worden. Allerlei factoren van belang bij deze zoektocht. 

Om het kandidaat huurders gemakkelijker te maken, is er de woonwens ontwikkeld. In de woonwens 
vult een kandidaat vrijblijvend de wensen en vereisten van de huurwoning in. Denk hierbij aan de 
locatie, het aantal kamers en de huurprijs. Elke keer als er dan een match is, ontvangt de kandidaat 
hier een mail over. Op deze manier kan de kandidaat snel reageren en meer kans maken op de 
woning. 

Website www.hof-rijnland.nl 
Bekijk hieronder de statistieken van de website www.hof-rijnland.nl in de periode januari t/m 
december 2020. 
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Klanttevredenheidsscore Bouwinvest 2020
Ieder jaar wordt door diverse opdrachtgevers een onderzoek uitgevoerd naar de klantbeleving van 
de huurders. Vragen met betrekking tot onder andere de woning, omgeving, vastgoedmanager en 
reparatieverzoeken worden gesteld. Dit jaar zoomen wij in op het onderzoek van opdrachtgever 
Bouwinvest.

 

Bron: Bouwinvest

Met trost kunnen wij melden dat wij – ook in 2020 – op de Bouwinvest portefeuille 
een hogere score lieten zien dan de IVBN benchmark.

 

Score VHR 
2020

Benchmark 
IVBN 2020

Δ VHR versus 
Benchmark

% VHR 
versus 

Benchmark
Tevredenheid woning 7,6 7,4 0,2 2,7%

Tevredenheid woonomgeving 7,7 7,5 0,2 2,7%
Tevredenheid vastgoedmanager 7,1 6,6 0,5 7,6%

Bereikbaarheid 7,2 6,7 0,5 7,5%
Afhandeling reparatieverzoek 6,7 6,4 0,3 4,7%

Klachtafhandeling 5,4 4,8 0,6 12,5%

Klanttevredenheidscore benchmark 2020



Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2020

16



Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2020

17

Als organisatie dragen wij ons steentje bij aan een meer duurzame wereld en een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming. Dit jaarverslag is daar een reflectie van.

Wij beheren hoofdzakelijk woningen (residentieel vastgoed), veelal namens institutionele beleggers 
(pensioenfondsen en verzekeraars, nationaal en internationaal) en grote particuliere verhuurders.

Duurzaamheid Bouwinvest
In eerdere jaarverslagen hebben wij aandacht geschonken aan duurzaamheidsmaatregelen die wij, 
namens opdrachtgever, hebben uitgevoerd bij complexen in eigendom bij onder andere Amvest, CBRE 
Global Investors en a.s.r. real estate. Deze uitgave zoomen wij in op opdrachtgever Bouwinvest.

 Bron: Bouwinvest

Technisch manager Peter van Beek heeft samen met propertymanagers Marlies Rickelmann en Linda 
Vervloed de afgelopen jaren enkele honderden zonnepanelen laten plaatsen op eengezinswoningen 
van Bouwinvest in Alphen aan den Rijn, Leidschendam en Zoetermeer.

 Bron: Bouwinvest

4. Planet
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Energieklassen wagenpark
Bijna 85% van ons wagenpark heeft een energieklasse A of B. De auto zonder label betrof een 
tijdelijke huurauto.

Leenauto/fi etsen bij appartementencomplexen

We rijden een groene toekomst tegemoet!
Goedkoop, makkelijk en goed voor het milieu: een paar voordelen van autodelen. Amvest heeft deze 
voordelen in overweging genomen en biedt voor het Gortercomplex een extra service aan voor de 
bewoners. 

Het complex ligt op loopafstand van Centraal Station Leiden en vlak tegenover het Gortercomplex 
is een bushalte. Het openbaar vervoer bij het Gortercomplex is dus goed verzorgd! Toch blijft het 
af en toe handig om met de auto of de fi ets te gaan en daarom beschikt het Gortercomplex over 
verschillende elektrische deelauto’s en e-bikes. Deze worden aangeboden via Hely. Hely is opgericht 
om mobiliteit te verduurzamen, de leefbaarheid in steden te verbeteren en reizigers fl exibiliteit te 
bieden. Via een app kunnen de bewoners de deel- auto’s of fi etsen reserveren, gebruiken en ook 
meteen betalen. Het eerste jaar was een groot succes! Er zijn 337 ritten gemaakt en 164 extra 
reserveringen. Het deelvervoer is een waardevolle toevoeging aan het woonplezier van de bewoners 
aan het Gortercomplex.

   

2%

14%

39%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

geen label

C

B

A

Energielabels wagenpark
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Duurzame technieken
Als beheerder adviseren wij onze beleggers en VvE’s graag over het toepassen van duurzame(re) 
technieken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze VvE’s Saffierstraat en Andros-/Milosdreef. 
 
“Twee van onze VvE’s werden geconfronteerd met een noodzakelijke wijziging in de warmtevoorziening; 
de onvoldoende financiële middelen maakte de uitdaging des te groter. Dat is voor ons als VvE-
beheerder van de betreffende complexen natuurlijk een hele uitdaging” vertelt Perry Krom van Van 
’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement.

 “Nadat de VvE Andros-/ Milosdreef in Utrecht een geschil kreeg met de energieleverancier over de 
stadsverwarming, diende er op korte termijn een alternatief te komen. Een verwarmingsinstallatie 
was niet aanwezig in het complex en de financiële reserves waren te beperkt om deze onverwachtse 
en forse investering zelf te kunnen dragen. Tegelijkertijd was er een vergelijkbaar probleem in de 
VvE Saffierstraat in Alphen aan den Rijn. Daar was de ketel toe aan vervanging en wilden wij de 
financiële middelen zoveel mogelijk beperken. Kortom, twee VvE’s die op korte termijn een nieuwe 
installatie nodig hadden tegen een minimale investering.” 

Zijn collega Patrick Hendriks, technisch manager, vult Perry aan: “We hebben de oplossing 
gevonden met het innovatieve concept van Cheappower4U. Van deze aanbieder huren de VvE’s 
een warmtekrachtkoppeling (WKK) systeem. Zij plaatsen en onderhouden de installatie die in hun 
eigendom blijft. Dit systeem wekt elektriciteit op en is in feite een kleine energiecentrale met 
warmte als restproduct. De installatie werkt op gas en is maar liefst 40% duurzamer dan de bestaande 
situaties. Dit zijn natuurlijk prachtige resultaten! De VvE’s betalen maandelijkse huurpenningen 
aan Cheappower4U en ontvangt in ruil daarvoor warmte en elektriciteit. Deze elektriciteit wordt 
geleverd aan de bewoners van het complex.”

“Cheappower4U plaatst de installatie en het noodzakelijke leidingwerk in het pand. Deze 
dienstverlening is vastgelegd in een contract met een looptijd van 15 jaar, daarna is er de 
mogelijkheid om het contract na 15 jaar te verlengen tegen een nog scherper tarief. Naast het feit 
dat zo het complex betaalbaar verwarmd wordt, is er ook een andere aantrekkelijke component, het 
energielabel gaat maar liefst 2 stappen omlaag. Dat is bij verkoop van een woning natuurlijk altijd 
interessant.”, legt Perry uit.
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Patrick vervolgd: “Inmiddels is de WKK installatie in Utrecht al in bedrijf en de installatie in Alphen 
aan den Rijn volgt medio december. Bij de aanleg van het leidingwerk is de goede communicatie 
en de coronacrisis in ons voordeel geweest. Vrijwel alle bewoners waren thuis, waardoor het werk 
nauwelijks vertraging opliep. Dat is natuurlijk vaak anders. Al met al hebben wij twee VvE’s erg blij 
kunnen maken met deze oplossing en staan we met alle plezier en kunde ook andere VvE’s bij met 
hun vraagstukken.”
 

Foto: technisch Manager VvE Patrick Hendriks en Boy Porteners van CheapPower4U
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Collega in beeld: Mitchel Messemaker
Sinds 17 maart 2020 werk ik vanuit huis. ‘s Morgens heb ik de laatste 
contractondertekeningen met huurders op kantoor uitgevoerd, 
’s middags direct thuis aan de slag. Dit was in de eerste periode 
behoorlijk pionieren. Van papieren dossiers, naar alles digitaal. Iets 
wat al langer in de planning zat, maar nu in de hoogste versnelling 
kwam te staan. Mijn collega’s en ik hebben veel procedures gewijzigd 
en digitaal werkbaarder gemaakt. Binnen korte tijd werd de printer 
niet meer gemist en kon er prima vanuit huis gewerkt worden. 

We zijn nu bijna een jaar verder. De ‘’nieuwe’’ manier van werken is 
helemaal ingesleten en ‘’gefinetuned’’. Ondanks de diverse voordelen van thuiswerken, mis ik mijn 
collega’s enorm. We lossen dit op door onderling veel contact te houden en het gezellig te maken 
op afstand. 

De komende tijd zal de situatie nog wel even hetzelfde blijven. Na corona hoop ik de verhouding 
tussen thuiswerken en werken op kantoor goed te kunnen combineren. Beide bieden zij voordelen, 
welke belangrijk zijn om te benutten. Corona heeft ons laten zien dat we als medewerkers en bedrijf, 
heel wendbaar zijn! 

Werk privé balans
Zoals in zoveel organisaties heeft de corona crisis ook bij VHR een aantal zaken in een stroomversnelling 
gebracht. Vanwege Corona hebben we het thuiswerken naar een nog hoger plan gebracht. Uiteraard 
was er voor de collega’s met schoolgaande kinderen alle ruimte voor thuisonderwijs. Eerder was online 
vergaderen vrij ongebruikelijk. Nu vinden we het juist een beetje gek om vanuit de verschillende 
vestigingen de auto in te stappen voor een overleg. Veel interne overleggen doen we nu juist online, 
omdat het nu eenmaal veel sneller en praktischer is. Omdat we nu ervaren hoe goed thuiswerken 
bevalt willen we na het Corona-tijdperk het thuiswerken blijvend stimuleren. 
 

5. People
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VHR en COVID-19

Interview met directie Van ’t Hof Rijnland over coronamaatregelen
De coronacrisis heeft verregaande gevolgen voor alle Nederlanders, het land als geheel, maar ook 
organisaties als Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Wij spraken met directieleden Robert 
Kaufmann, Bert van Lunteren en Maurice Kuijten over de maatregelen die zij genomen hebben en 
hun kijk op de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’.

ICT
Robert Kaufmann begint het gesprek met het compliment richting de medewerkers, die buitengewoon 
flexibel omgegaan zijn met de aanpassingen in werkwijze. Ook diverse externe partijen, met name 
op het ICT-gebied, hebben rond half maart 2020 zeer snel meegewerkt en ervoor gezorgd dat er extra 
thuiswerklicenties, werkplekken en laptops zijn geregeld. Medewerkers met een ambulante functie 
werken al jaren deels op kantoor en deels elders. Maar nu zijn ook diverse andere medewerkers, met 
meer vaste werkplekken, voorzien van laptops, extra beeldschermen, et cetera. 

Aanpassingen aan de kantoren
“Omdat we natuurlijk niet wisten hoe het coronavirus zich zou ontwikkelen, hebben we aan het 
begin van de crisis plannen gemaakt voor alle mogelijke scenario’s”, vertelt Van Lunteren. “Zo lag er 
een plan voor een complete lockdown klaar. Gelukkig hebben we die nog niet hoeven gebruiken. Wij 
zijn destijds gestart met de intelligente lockdown en in navolging op de aangescherpte maatregelen 
van de overheid, hebben wij ook aanvullende maatregelen doorgevoerd. “

Verminderd fysiek personele bezetting
“Ondanks alle ellende die het coronavirus heeft gebracht constateren we een bijkomend gevolg 
dat digitalisering en elders werken een verdere vlucht heeft genomen. En dat zal bij ons niet meer 
terug gedraaid worden! In de toekomst zal er vaker vanuit andere locaties, bijvoorbeeld vanuit huis, 
gewerkt gaan worden. Zolang wij onze diensten kunnen blijven verlenen, zoals onze opdrachtgevers 
dat van ons verlangen, maakt het niet uit of dat vanuit kantoor, thuis of een Doppio of Starbucks 
is”, aldus Maurice Kuijten.

Kaufmann vervolgt: “Wij gebruiken Skype, Microsoft Teams, Zoom, FaceTime, Video gesprekken via 
WhatssApp als mogelijke communicatiemiddelen om in contact te blijven met onze medewerkers en 
opdrachtgevers.” 
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Verantwoord thuis werken
Van Lunteren vult Kaufmann hierop aan: “Naast de collega’s met een ambulante functie, die direct 
bij binnenkomst al voorzien worden van de juiste apparatuur om vanuit elders te werken, waren 
de overige collega’s vrij snel ook van de juiste apparatuur c.q. licenties voorzien om vanuit huis te 
werken. De fase daarna en nu nog steeds, vergt voor het management en HRM veel extra aandacht 
om te zorgen dat die collega’s ook verantwoord vanuit huis werken. Dan gaat het niet alleen om 
de inrichting van de werkplekken thuis, maar juist alle aspecten eromheen. Denk dan aan: de 
dagindeling, de afstemming met de kinderen, de scheiding tussen privé en zakelijk, het voldoende 
en tijdig los kunnen laten van de zakelijke verplichtingen, het blijven bewegen en dergelijke. Motto 
hierbij is: Hoe blijf je deze periode gezond en in balans?”
 
Recruitment & Onboarding

Recruitment
Recruitment vormt een belangrijk onderdeel van de HR afdeling. We willen allereerst de ‘candidate 
experience’ zo goed mogelijk laten verlopen. Hoe we dit doen? Door duidelijkheid te scheppen over 
het selectieproces, persoonlijke aandacht en altijd een reactie. 
Verder hebben we als afdeling HR recent de meeloopmiddag ingevoerd. In plaats van een tweede 
gesprek laten we, voor bijvoorbeeld de vacature verhuurmedewerker, de potentiële nieuwe collega 
een dagdeel meelopen. Zo krijgt de kandidaat een volledig beeld van de functie en de collega’s een 
goed beeld van de kandidaat in kwestie. Vaak leidt dit tot extra enthousiasme bij beide partijen 
en in sommige gevallen besluit iemand de sollicitatie niet door te zetten. Dat is uiteraard jammer, 
maar liever tijdens de sollicitatieprocedure dan in de proeftijd of zelfs nog later. Een mooie win-win 
voor iedereen!

De ruimte voor het invullen van de functie blijkt overigens al tijdens de selectie van de kandidaten. 
We kijken niet naar leeftijd en indien mogelijk bij de betreffende functie ook niet per sé naar 
opleidingen. Welke ervaring brengt iemand mee, wat is iemands bijzondere talent of welke ambities 
heeft de sollicitant? Dat zijn vragen die we veel interessanter vinden dan het eindeloos doorzoeken 
naar het schaap met de vijf poten. 
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Onboarding
We hebben een sterke focus op de succesvolle onboarding van nieuwe collega’s gelegd en dan gaat 
het niet alleen om een hartelijk welkom in de organisatie, maar vooral ook het zorgvuldig inwerken 
van de nieuwe collega. Door het onboarden zorgen we dat de collega goed op de nieuwe plek 
terecht komt. Maar juist in dit corona tijdperk en het werken op afstand is persoonlijke aandacht 
zo belangrijk. We willen de aankomende nieuwe medewerker echt laten weten dat we uitkijken naar 
zijn of haar komst, zo sturen we in de weken voorafgaand aan de indiensttreding een kaartje. En 
zorgen we ervoor dat alles echt klaar is voor de nieuwe medewerker.
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Stagiaires aan het woord

Merel Kamphuijs, student Facility management 

“Ik heb 9 weken stage gelopen bij Van ‘t Hof Rijnland 
in Zoetermeer bij PropertyTeam 2. Door corona was de 
situatie op kantoor erg anders dan normaal, toch heb ik 
het tijdens mijn stage erg naar mijn zin gehad. Ik vond 
het erg fijn dat ondanks alles ik echt goed werd betrokken 
bij alles en ik was echt een onderdeel van het team. Ik 
ben tijdens mijn stage goed begeleid en iedereen was 
bereid mij te helpen. Ik heb tijdens mijn stage een goed 
beeld gekregen van wat werken met vastgoed inhoudt en 
dit heeft mij op een positieve manier toch wel verrast.”

 

Milot Pieterman, student Facility management
“Gedurende twee maanden heb ik stage gelopen bij Van 
’t Hof Rijnland. Vanaf de eerste dag hebben de collega’s 
mij betrokken bij hun werkzaamheden. Ze hebben mij 
veel laten zien en verteld en mij eigen taken gegeven. 
Ik voelde mij hierdoor gewaardeerd en een onderdeel 
van het team. In de hele organisatie heerst een open 
en persoonlijke sfeer, waarin hard wordt gewerkt, maar 
waar ook zeker ruimte is voor gezelligheid. Dit zorgde 
ervoor dat ik mij op mijn gemak voelde. Kortom, het was 
een hele leuke en leerzame stage en het is zelfs zo goed 
bevallen dat ik het team zal blijven ondersteunen!”
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Gezonde werkomstandigheden
Werken is topsport dat is iets wat we ons bij VHR ook echt realiseren. Natuurlijk zorgen we als 
werkgever voor de basis als het gaat om gezonde werkomstandigheden. Wij vragen van onze 
werknemers om nét dat beetje extra te geven aan huurders, bewoners en opdrachtgevers maar dat 
begint bij de basis: de omstandigheden voor onze werknemers zo optimaal mogelijk maken. Dat 
begint bij bewustwording, onze verzuim specialist Monique Hogeland probeert medewerkers daar 
zich nog meer bewust van te maken door preventief te kijken naar inzet. Ook organisatiebreed wordt 
er in de pauze lekker naar buiten gegaan en is er elke week vers fruit op het werk.  In 2021 willen 
de focus nog meer leggen op een fitte organisatie. 
Ook omtrent corona en het vele thuiswerken is er aandacht voor gezonde werkomstandigheden, 
regelmatig sporen we onze werknemers aan met thuiswerktips. Maar faciliteren we ook ergonomische 
thuiswerkplekken. 

Nieuw Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR)
Het arbeidsvoorwaardenreglement 2020 is de derde herziene versie. Ook deze versie is in samenspraak 
door de directie en de ondernemingsraad van VHR tot stand gekomen. Nieuwe wetgeving en nieuwe 
inzichten maken dat oude afspraken periodiek herijkt en indien nodig herzien moeten worden. 
Er is voor gekozen om sommige onderwerpen niet meer integraal op te nemen in het reglement, 
maar als een aparte bijlage. Zo blijven de arbeidsvoorwaarden beter leesbaar en worden details in 
de bijlagen verder uitgewerkt. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
• Verschil in wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren
 Een werknemer heeft wettelijk recht op 4 keer het aantal uur dat hij per week werkt. Alle   
 extra vakantie uren bovenop het wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantie uren. 
 Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft een werknemer dus per jaar recht op 160   
 wettelijke vakantie uren en 48 uur bovenwettelijk.   
• Verplichte vakantiedagen
 Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wijst de werkgever maximaal twee   
 verplichte vakantiedagen toe. Deze dagen zijn voor rekening van de werknemer en worden   
 van het vakantiedagensaldo afgehaald. Over de overige vakantie-uren kan de medewerker   
 geheel vrij beschikken. 
• Overwerk
 Overwerk wordt naar keuze van de medewerker vergoed in vrije tijd of geld. De werknemer   
 mag maximaal 1 week aan overwerk mee nemen naar het volgend jaar. Het restant aan   
 overuren wordt aan het eind van het kalenderjaar uitbetaald.
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• Leaseregeling
 De leaseregeling is geheel vernieuwd. Er zijn extra categorieën van leaseauto’s toegevoegd.   
 De regeling geldt voor auto’s die vanaf  2020 worden afgeleverd.   Opzichters die nu op grond  
 van de oude regeling een auto uit de hoogste categorie berijden, houden het recht op   
 die categorie. Leaserijders zullen niet in categorie worden “teruggezet”, tenzij zij van   
 functie veranderen. Omdat de leasemaatschappij de courantheidsklasse regeling 
 heeft afgeschaft, zijn de voorwaarden bij voortijdige beëindiging van het leasecontract   
 aangepast. 

Toelichting personeelscijfers
Eind 2020 hebben we een bijna gelijke verdeling man/vrouw. Dit beeld bevestigt onze 
inspanningen; we streven naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen en willen daarin ook een 
afspiegeling zijn van de maatschappij. 

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 43 jaar. Gedurende 2020 hebben we een groter 
aantal stagiaires gehad dan in andere jaren.

Het afgelopen jaar was er ook een stijging in het aantal personeelsleden te zien; we zijn gegroeid 
naar een totaal van 160 medewerkers.
 
De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand laat een mooie mix zien van verschillende 
leeftijdscategorieën. De kandidaten die bij ons een sollicitatieproces hebben doorlopen weten dat 
wij selecteren op basis van trackrecord (werkervaring en opleiding), maar juist ook extra aandacht 
schenken aan competenties, karaktereigenschappen en potentieel. We kijken en selecteren vooral 
naar de match met de openstaande vacature. 
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Collega in beeld: Mark Antonisse
“VHR Transition® is de nieuwste tak aan de stam van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. 
Door de overgang van bouw naar bewoning vakkundig te begeleiden reduceren wij het stressniveau 
bij onze toekomstige huurder aanzienlijk” vertelt manager Mark Antonisse trots. “Verhuizen 
staat nog steeds in de top 3 van meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. En laat 
stress nou zeer slecht zijn voor de gezondheid. Alle reden om onze huurders goed te begeleiden 
naar een nieuwe woning. 

Al ruim voor de verhuizing zorgen wij door gebruik te maken van een online communicatiemiddel  
(bv. de app Area of People) voor een hoog serviceniveau in de complexen. Door middel van deze 
app kunnen bewoners onderling makkelijk communiceren, wordt de nodige informatie gedeeld 
over de woningen en het gebouw en kunnen de bewoners gebruik maken van aanvullende 
diensten. Een van die aanvullende diensten is Butler Point, die kunnen assisteren met 
bijvoorbeeld kleiding naar de stomerij brengen of een boodschappenservice.  Op voorhand kan 
je dus je verhuizing plannen in een verhuisapp, maar je kan er ook voor kiezen om je verhuizing 
door Butler Point te laten uitvoeren.

Door het creëren van een prettige community
in het complex kunnen mensen er zeer 
comfortabel en prettig wonen. Dit alles 
leidt vermoedelijk tot een lagere 
mutatiegraad, wat People, Planet en Profit 
alleen maar ten goede komt!”
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan alleen duurzaamheidsambities
“Als beheerder van woningen namens beleggers is onze invloed op verduurzaming beperkt. Natuurlijk 
adviseren we onze opdrachtgevers actief over verduurzaming, zeker als er groot onderhoud of 
nieuwbouw gepland staat. Maar het is en blijft aan de eigenaar om te besluiten om wel of niet het 
vastgoed te verduurzamen, het gaat om hun portemonnee en hun gewenste rendement. Kortom, als 
wij echt iets willen toevoegen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan focussen wij ons 
op onze eigen medewerkers en het faciliteren van de meest verantwoorde keuzes” vertelt Bert van 
Lunteren, directeur van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. 

Zijn mede-directielid Maurice Kuijten vult aan: “Wij nemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
zeer serieus, binnen de mogelijkheden die wij hebben. Zo staat er al sinds jaar en dag vers fruit 
voor alle medewerkers op de afdelingen. We stimuleren het gebruik van de trap en het welbekende 
ommetje in de pauze. Daarnaast faciliteren we ook graag onze medewerkers bij het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk of het ondersteunen van hun favoriete goede doelen. Medewerkers die goed in hun 
vel zitten presteren simpelweg beter op de werkvloer kortom een win-win voor alle betrokkenen. De 
quote “Ask not what your country can do for you but what you can do for your country” van wijlen 
Robert F. Kennedy vind ik altijd zeer inspirerend en daar geef ik dan ook graag gehoor aan.”

“Een goede sfeer op de werkvloer is zeer belangrijk. En gedurende de corona pandemie is het 
een uitdaging om het teamgevoel te behouden. Zeker voor onze nieuwe collega’s het wezenlijk 
dat ze zorgvuldig welkom worden geheten en ingewerkt worden. Niet alleen in alle relevante 
bedrijfsprocessen maar ook in de sociale interactie. Voor onze huidige en nieuwe medewerkers 
organiseren wij dan ook geregeld ludieke online activiteiten. Zoals onze VHR Pub Quiz waar onze 
collega’s met het hele gezin aan mee kunnen doen en dat gelukkig ook in grote getale doen” vertelt 
het derde directielid Robert Kaufmann. 

“MVO draait om veel meer dan alleen duurzaamheid. Natuurlijk hebben wij dat hoog in het vaandel 
staan. Wij hebben alle expertise in huis om onze opdrachtgevers te helpen verduurzamen ten bate 
van de welbekende Planet. Maar naast de Planet, zijn we er van overtuigd dat er zonder People geen 
Profit zal zijn.” rondt Bert van Lunteren het gesprek af.  

6. Plannen 2021
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