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Inleiding
Voorwoord van Bert van Lunteren
Beste lezer,
Dit is het eerste MVO-jaarverslag waarvoor ik het voorwoord mag schrijven. Maar het is inmiddels
alweer het zesde MVO-jaarverslag dat wij publiceren en daar ben ik trots op.
In zekere zin zou ik deels kunnen verwijzen naar het voorwoord dat mijn voorganger, Robert Kaufmann,
in het vorige MVO-jaarverslag schreef. Hij schreef onder andere: “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.”
Dit gold voor 2021 (helaas) niet anders. Ook in 2021 was Corona meer dan nadrukkelijk aanwezig in de
wereld, onze samenleving en daarmee ook in ons bedrijf. Samen hebben wij ons er weer doorheen
geslagen. Ook daar ben ik trots op!
Trots ben ik zeker dat wij in 2021 voor de eerste keer deelnamen aan NL Doet of de door ons Amvestteam georganiseerde ‘tuintjesdag’ in Ypenburg. Wij zijn van mening dat we meer zijn dan alleen maar
een bedrijf. Wij zijn een vastgoedmanager, midden in de samenleving en – naast ons ‘reguliere werk’ –
kunnen én moeten wij iets méér doen. Iets teruggeven aan de samenleving. In 2021 zijn we begonnen
met deelname aan NL Doet en dat gaat een nieuwe vaste traditie worden. De komende jaren zullen we
meer activiteiten gaan ondernemen om iets ‘extra’s’ te doen, om méér te doen. Zowel voor de huurders
van onze opdrachtgevers als voor de samenleving als geheel. Dat kunnen wij niet alleen, dus wij
stimuleren onze opdrachtgevers om daarin – in partnership – samen op te trekken.
In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op partnership,
op duurzame relaties. Daarom ook een gesprek met een
huurder, die al 18 jaar via ons huurt. Ook de inzet van
community building door Amvest, verduurzamingsprojecten, werkomstandigheden en vele andere
interessante onderwerpen passeren de revue in dit
MVO-jaarverslag. Dit jaar vertellen wij ook iets over
onze visie, waarbij de VHR Belevingspiramide een
belangrijke basis vormt.
Als je bedenkt wat we samen allemaal hebben verzet in
een jaar tijd, dan word je daar vanzelf trots op.
Om Robert Kaufmann nog één keer te citeren: “Ook met
dit jaarverslag wensen wij u veel leesplezier. Uw
reacties blijven van harte welkom”.
Met trotse groet,
Bert van Lunteren
CEO
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Van 't Hof Rijnland in het kort

%
44

56 %

Onze slogan zegt het al: wij zijn expert op het gebied van housing. Zowel voor huurwoningen als voor
het VvE-beheer van koopappartementen. Wij zijn met ruim 36.000 huur- en koopwoningen één van de
grootste aanbieders in Nederland. Inmiddels werken wij vanuit vijf kantoren: Zoetermeer, Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en Groningen. Hieronder enkele statistieken over ons bedrijf, ons personeel en
onze prestaties in 2021.

Vrouw
Man

Verdeling medewerkers

178 headcount

43 jaar

20

60+

De gemiddelde leeftijd van onze
medewerkers

9 nieuwe wooncomplexen in
VvE-beheer in 2021

Meer dan 2.200 nieuwe huurders blij mogen
maken met een nieuw thuis in 2021

Meer dan 2.100 nieuwe huurwoningen in
beheer in 2021
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De beste property- en VvE manager van
Nederland 2024
Van ’t Hof Rijnland heeft als doel om de beste property- en VvE manager te worden. Dit willen wij doen
op een maatschappelijk betrokken manier. Bert van Lunteren, CEO, vertelt hoe we met een
klantgerichte visie dit doel zullen bereiken.
''Eind 2020 is het beleidsplan ‘De Nieuwe Realiteit’ vastgesteld, dat met het Managementteam onder
begeleiding van Sherpa Marketing tot stand is gekomen. De stip op de horizon is om in 2024 ‘De beste
property- en VvE manager van Nederland te zijn!’.
De traditionele bedrijfskolom heeft als hoofdindeling: portefeuille management, assetmanagement en
property management met gebruikmaking van leveranciers. Als we kijken naar de sterk veranderende
klantvraag verandert de indeling hiervan. Deze nieuwe benaderingsvorm definiëren wij vanuit de
driedeling: stenen, beleving en waardecreatie.
Stenen:
Accent het object
Property management en
leveranciers als één geheel
Schoon-heel-veilig filosofie

Beleving:
Accent de gebruikers
Hospitality, facilitair,
sociaal en services

Waardecreatie:
Accent portefeuille
Allocatie, portefeuille
management, risicomanagement
en aan- en verkopen

Historisch gezien beperkte de vastgoedmarkt zich tot de voordeur van een woning. Door een sterk
veranderende gebruikersmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen, worden er in toenemende mate
ook diensten geleverd ‘achter de voordeur’. Dus in dit geval aan en voor de gebruikers van het
vastgoed.
Bij deze dienstverlening ligt de nadruk sterk op het sociale vlak en de hospitality aspecten. De
dienstverlening gaat verder dan het leveren van diensten op het gebied van convenience services, we
organiseren ook community activiteiten.

Woonbeleving
Klantbeleving
Gemak
Diensten
Service
Woning
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Asset
management
Property
management
Leveranciers
management
Vastgoedpiramide 'traditioneel'

Asset-/Property+
management

Waardecreatie

Portefeuille-/
asset
management

Beleving

Portefeuille
management

Accent portefeuille
Allocatie
Portefeuille
Risicomanagement
Aan-/verkoop

Accent gebruikers
Hospitality
Facilitair
Sociaal
Services

Accent object

Property-/Leveranciers
management
Vastgoedpiramide 'Stenen, beleving & waardecreatie'

Stenen

Locatie

t het vastgoed benaderd.....
Vanui

Object

e gebruikers benaderd.....
Vanuit d

Woning

Hygiëne factor
'schoon-heel-veilig'
Onderhoudscontracten
Leveranciers

Op basis van deze nieuwe vastgoedpiramide en de diverse gesprekken met onze opdrachtgevers over
de ontwikkelingen in de markt, is intern de ‘VHR Belevingspiramide’ ontwikkeld. Bij de VHR
Belevingspiramide wordt extra aandacht besteed aan de kant van beleving.

vi
Bele ng

Aan de ene kant heeft dit betrekking op de services, waaronder het delen. Denk hierbij onder andere
aan: car sharing, swapfiets en het delen van gereedschappen. Aan de andere kant heeft het betrekking
op community building. Denk hierbij aan: apps voor wooncomplexen voor sociale contacten en het
organiseren van activiteiten.

Woonbeleving
Klantbeleving

???
(.............)

Gemak
Diensten

Community
(sociale verbinding)

Service
Woning

Stenen

Services
(ontzorgen)
Hospitality management
(beleving, inleving en sociale dynamiek)
Property management
(schoon, heel, veilig)

Community
Bewoners verbinden en binden (onderdeel zijn van ………….)
Community via social media (object app)
Organiseren van activiteiten
Services
Niet woning gerelateerd, maar gebruikers gerelateerd
Verhogen woonbeleving door ontzorgen
Boeien en binden van de gebruikers
Hospitality management:
Beleving en inleving in combinatie met de sociale dynamiek
Klantenreis bepalend; accent: verhuurproces en reparatieverzoeken
Manager Relations, Dedicated Team (DNA) en on-site management
Competenties medewerkers; facilitair, hospitality en UX’ers toevoegen
Property management (2.0):
‘schoon – heel – veilig’ (hygiëne factor)
Digitale documenten en processen met workflows (verkleinen foutkans)
Realtime, tijd- en plaats onafhankelijk (zowel input als status voortgang)
Verzamelen kwalitatieve data en vertalen
Gebouw en omgeving:
Fysieke uitrusting en materiaal gebruik
Centrale voorzieningen (hal, balie, opslagruimte pakketjes)
Commerciële plint (food)
Mobiliteit / bereikbaarheid

Gebouw en omgeving
(fysieke uitrusting en uitstraling)
Ontwikkelen & bouwen

Exploitatie

Propertymanagement 3.0 = items 'stenen & beleving' samen!
Dispositie

In het verlengde van de ‘VHR Belevingspiramide’ hebben wij ook vijf proposities vastgesteld: VHR Living,
VHR Owners, VHR Rental, VHR Transition en VHR Advising. Daarnaast ontwikkelen wij concepten die
deze proposities ondersteunen. Eén hiervan is propertymanagement 3.0+ (care). We worden steeds
ouder. Steeds meer eigenaren en asset managers zien deze ontwikkeling en spelen daarop in met
vastgoed dat speciaal ontwikkeld is voor de seniorenmarkt. Als property manager gaan we hierin mee.
Naast stenen en beleving bieden we ook steeds meer diensten, die te maken hebben met het
onderdeel ‘zorg’.

Honing: Iedere ‘honingsoort’ staat voor een
specialiteit dat de propositie versterkt (het
voedingsmiddel
voor
beleving).
De
functionaliteit en inzet van die ‘honingsoort’ is
afhankelijk van de gewenste klantbeleving.

Honingraat: Iedere raat staat voor een
specialiteit.
De
functionaliteit
van
de
honingraat kenmerkt zich ook door flexibiliteit.
Afhankelijk van de strategie en/of behoefte van
de klant groeit de honingraat.

VHR Connect

VHR Living

VHR Transition

Propertymanagement 3.0

Propertymanagement 3.0+ (care)

VHR Advising

VHR Owners

VHR
NarrowCasting

Area of People

VHR Rental
VHR Dichtbij

Bulter Point

De beste property- en VvE manager word je niet in één jaar. Dat kost tijd. Daarom nemen we er ook drie
jaar voor. Drie jaar waarover de projecten verdeeld worden. Stap voor stap richting ons doel. Geen
snelle uitvoering, maar een duurzame!''
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Property
Huisvesting en flexibele werkplekken
In 2021 hebben er geen wijzigingen in onze huisvesting plaatsgevonden. Op dit moment werken wij nog
steeds vanuit een vijftal vestigingen: Zoetermeer (hoofdkantoor), Den Haag WTC, Rotterdam, Utrecht en
Groningen.
Adres

Plaats

Verhuurder

Bouwjaar

Energielabel

J.L. van Rijweg 20

Zoetermeer

Nederlandse particuliere belegger

2009

Energielabel A

Hogeweide 462

Utrecht

Nederlandse institutionele belegger

2005

Energielabel B

Boompjes 543

Rotterdam

Nederlandse particuliere belegger

1988

Energielabel A

Zonnelaan 10

Groningen

Internationale institutionele belegger 2016

Energielabel A

Prinses Beatrixlaan 582

Den Haag

Nederlandse institutionele belegger

Energielabel A

2003

Ook het jaar 2021 was een jaar vol met coronamaatregelen. Hierdoor waren er diverse uitdagingen op
kantoor: slechts 50% (of minder) van de werkplekken mochten bezet zijn, spatschermen, afstand
houden en looproutes. Door de maatregel dat slechts een klein deel van de medewerkers op kantoor
mocht zijn, werkten veel medewerkers thuis. Hoewel dit eerst met veel uitdagingen kwam, hebben we
veel van 2020 kunnen leren. Nu zijn er thuiswerkregelingen, een nieuwe telefooncentrale waardoor de
bereikbaarheid vanuit huis verbeterd is, extra laptops en ander materiaal: allemaal om het thuiswerken
zo efficiënt én fijn mogelijk te maken.
Dat het personeel het ook fijn vond om thuis te werken bleek uit de enquête van de ondernemingsraad.
In de enquête stonden vragen over onderwerpen zoals de tevredenheid van het thuiswerken, de
hoeveelheid gewenste thuiswerkdagen, de verbeterpunten en de flexibiliteit van de werkplekken in de
toekomst.
Inmiddels hebben we het thuiswerken goed kunnen vormgeven. Het wordt steeds makkelijker gemaakt
voor het personeel om thuis te werken. Het werken vanuit huis zal ook in de toekomst een vast aspect
blijven. Het geeft personeel extra vrijheid en flexibiliteit. Ook zijn de kantoren inmiddels weer geopend
voor bezoekers en afspraken.
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Nieuwbouwprojecten
In 2021 hebben we meerdere nieuwbouwprojecten in beheer mogen nemen. Er werden dit jaar meer
dan 730 woningen opgeleverd. We moesten een weg vinden in een excellente service bieden bij het
opleveren van een nieuw thuis gedurende de wisselende coronamaatregelen. Hierdoor hebben we voor
ieder complex een unieke aanpak gemaakt. We hebben veel stelletjes, gezinnen, studenten, starters en
ouderen een nieuw thuis mogen bieden!

Den Haag, Juliana van Stolberglaan
Amvest
99 appartementen
Opleveringen januari en november 2021

Den Haag, GO 070
Coever Vastgoed
43 appartementen
Opleveringen januari 2021

Rotterdam, Little C
Bouwinvest
209 appartementen
Opleveringen januari en maart 2021

Den Haag, Zeezicht
Catella
45 appartementen
Opleveringen februari 2021
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Den Haag, De Stadhouders (Casimir)
CBRE
61 appartementen
Opleveringen februari 2021

Voorburg, Kleine en Grote Feith
Holland Immo Group
95 appartementen
Opleveringen mei en september 2021

Leiderdorp, De Ridder
Amvest
49 appartementen
Opleveringen juni 2021

Bunnik, Rijnheaghe
Particuliere beleggers
10 eengezinswoningen
Opleveringen juli 201

Rotterdam, Zalmhaven Fase I en II
Amvest
96 appartementen
Opleveringen september en november 2021

Bilthoven, Residence Vinkenplein
Royal Blue Residence
45 appartementen
Opleveringen december 2021
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Verduurzaming van wooncomplexen
Onze VvE-afdeling heeft in 2021 niet stil gezeten. Ondanks dat er veel vergaderingen uitgesteld werden
of zelfs werden geannuleerd door coronamaatregelen, zijn diverse wooncomplexen gerenoveerd en
verduurzaamd.
Sinds 1 januari 2021 heeft onze VvE-afdeling drie VvE’s in beheer in Parnassiaveld Duivendrecht. Tijdens
de vergadering in april is er besloten om groot onderhoud te laten uitvoeren en sindsdien hebben de
appartementencomplexen een ware metamorfose ondergaan: een nieuwe cv-installatie, een
gerenoveerde entree, nieuwe liften en de etages zijn ook aangepakt. Zo zijn alle etages voorzien van
nieuw schilderwerk op de wanden en plafonds, nieuwe verlichting en nieuwe vloerbedekking.
In de eerste helft van 2022 zal de metamorfose compleet zijn. Het schilderwerk aan de buitenzijde
wordt namelijk ook nog aangepakt en voorzien van een nieuwe kleurstelling. Met deze nieuwe 'look'
brengen we de complexen weer helemaal terug naar het jaar 2022. De bewoners van de
wooncomplexen ervaren de renovatie heel positief en we krijgen dan ook veel complimenten over de
stappen die nu al gemaakt zijn. Het is een goede manier om het woongenot te verbeteren, de
wooncomplexen een nieuw leven in te blazen en een woonomgeving te creëren waar de bewoners nog
een lange tijd van kunnen genieten.

Situatie voor de renovatie

Situatie na de renovatie
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Al 18 jaar prettig wonen aan de Kerkuillaan
Karin woont samen met haar gezin al meer dan 18 jaar in een eengezinswoning aan de Kerkuillaan in
Haagse wijk Ypenburg. Ze vertelt waarom zij hier is gaan wonen en waarom het hier zo fijn wonen is.

Je woont hier al meer dan 18 jaar. Waarom ben je hier gaan wonen?
''Ik vond het enorm leuke huizen: een mooie bouw, grote tuin en een leuke straat. Het ligt ook lekker
centraal tussen Nootdorp en Ypenburg in. Ik kende de wijk en de huizen door mijn tante. Zij woont ook
hier in de straat. Ik had me toen ingeschreven, omdat ik de huizen zo leuk vond. Daarna hoorde ik van
mijn tante dat de woning naast haar leeg kwam en mocht ik de woning bekijken.''

Hoe vind je het om hier te wonen?
''Ik vind het na al die jaren nog steeds fijn en leuk wonen hier. Ik vind de wijk nog steeds leuk en ik
geniet nog bijna elke dag van mijn grote tuin! Door de jaren heen heb ik hier veel leuke mensen leren
kennen. Vroeger woonden hier mensen die hier ook heel lang bleven wonen, waardoor het een hele
hechte straat werd. Ook spreekt het straatbeeld mij nog steeds aan. Het is een compleet pakket!''

Een tijd geleden zijn er in de straat zonnepanelen geplaatst. Wat is jouw ervaring daarmee?
''Ik moet eerlijk zijn dat ik van tevoren niet zo positief was. Ik geloofde er niet zo in, in die zonnepanelen
op het dak. Toch moet ik toegeven dat ik er inmiddels wel heel erg blij mee ben. Het levert me toch best
wel wat op.''

Is het na al die jaren nog steeds een passende woning?
''Zeker! Eerst woonde ik hier natuurlijk met heel mijn gezin. Nu gaan de kinderen langzaam aan de deur
uit, waardoor het huis wel steeds groter wordt voor mijn gevoel. Als de kinderen straks echt de deur uit
zijn, zou ik wel iets gelijkvloers willen hebben. Iets leuks met een ruim balkon of dakterras. Maar dat is
een plan voor over een jaar of tien. Dan zou ik wel het liefst iets willen hier in de buurt: in Ypenburg,
Nootdorp, Pijnacker, Oud-Rijswijk of Voorburg. Ook vind ik de Dorpsstraat in Zoetermeer erg leuk. Het
moet dus wel ergens zijn waar ik nog steeds centraal woon.''

Wat zijn de leuke dingen die je hebt meegemaakt in deze woning?
''Dat zijn er best veel na 18 jaar. Toch denk ik dat de leukste momenten hier zijn met het gezin. Gezellig
een hapje eten en lekker kletsen. Ook vind ik hier de zomer heel lekker. Dan geniet ik extra van mijn
heerlijke tuin waarin we dan met z'n alle kunnen zitten!''
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Partners

Duurzame relaties: de basis voor een goed
partnership
Iedere samenwerking is gebaseerd op een relatie, bij voorkeur een duurzame relatie. Bij een
vastgoedmanager is dat de relatie tussen enerzijds de opdrachtgever (belegger/verhuurder) en
anderzijds de huurder. Commercieel directeur Maurice Kuijten vertelt over de kijk van Van ’t Hof
Rijnland op duurzame relaties.
“Bij duurzame relaties wordt vaak gedacht aan een langdurige relatie. Wat op zich natuurlijk geen gekke
gedachte is. Begin dit jaar hebben wij bijvoorbeeld in onze administratie gekeken hoelang sommige
huurders een woning via ons huren. We hebben bij een aantal huurders, die maar liefst 50 of 60 jaren
huren, een bloemetje gebracht. De samenwerking met enkele van onze opdrachtgevers gaat meer dan
40 jaar terug. Zeer duurzaam dus!
Maar een duurzame relatie tussen een belegger en vastgoedmanager is meer dan alleen langdurig. Het
gaat ook over complementair zijn aan elkaar, respect hebben voor elkaar(s verschillen), over
samenwerken, over partnership.
Met diverse grote opdrachtgevers hebben we het afgelopen jaar uitgebreide gesprekken gevoerd over
de gezamenlijke visie op het vastgoedmanagement en de wijze waarop we samenwerken. We
constateerden dat we de afgelopen jaren wat doorgeslagen zijn in het aanleveren van allerlei
rapportages of het voeren van overleggen, alleen om ergens een vinkje te kunnen zetten. Rapportages
of overleggen waarbij je je kunt afvragen wat de toegevoegde ervan is geweest.
Zo hebben we met een opdrachtgever besproken om niet langer jaarlijks voor ieder gebouw een
businessplan op te stellen, maar alleen voor de gebouwen waar we gezamenlijk van vinden dat daar
iets speelt. Bijvoorbeeld door nieuwbouwontwikkelingen in de omgeving of technische
omstandigheden.
Een andere opdrachtgever wilde graag dat we ons kwartaaloverleg anders zouden gaan invullen. We
hebben samen besloten dat we het kwartaaloverleg niet bij hen of bij ons op kantoor doen, maar in de
omgeving van de complexen. Dan kan gelijk ter plaatse gekeken worden wat er speelt. Dit doen we nu
sinds een paar maanden en tot onze gezamenlijke tevredenheid.
De tijd van beheerovereenkomsten van soms wel 100 pagina’s is bij de meeste Nederlandse
institutionele en particuliere beleggers wel voorbij. Je kunt niet alles dichttimmeren. Dat moet je ook
niet willen. Het belemmert de samenwerking en creëert starheid. Niemand wil toch dat een
vastgoedmanager of belegger die zegt: ''ja, maar dat staat niet in de overeenkomst….''. Als je
gezamenlijk realiseert én bespreekt waar de taak van een vastgoedmanager eindigt en die van belegger
begint, dan creëer je vanzelf meer ruimte, vrijheid en uiteindelijk creativiteit in het vinden van
oplossingen. Met de filosofie ‘one for all, all for one’; een gezamenlijke visie en complementair aan
elkaar. Ieder haar eigen verantwoordelijkheid en volledig op elkaar vertrouwen. Dat zijn mooie
ingrediënten voor een duurzame relatie.”
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De klantbeleving van Bouwinvest
Onze opdrachtgever Bouwinvest heeft zich ook het afgelopen
jaar weer volop ingezet om de klantbeleving voor huurders en
de klantreis voor nieuwe huurders verder te optimaliseren.
Zo heeft Bouwinvest een eigen website (wonenbijbouwinvest.nl)
waarop de gehele portefeuille wordt getoond. Geïnteresseerden
kunnen gemakkelijk een zoekprofiel aanmaken, benodigde
stukken uploaden en uiteindelijk digitaal de huurovereenkomst
ondertekenen. Deze klantreis gaat geheel digitaal. Om de
medewerkers van Van ’t Hof Rijnland te betrekken bij deze
digitale klantreis heeft iedereen een uitgebreide cursus gehad
en kennisgemaakt met de nieuwe workflows en triggers in
Eyemove. Op deze manier kunnen wij de nieuwe huurders
optimaal begeleiden bij hun digitale klantreis.
Ook wordt er hard gewerkt aan de klantbeleving voor bestaande huurders. Huurders van Bouwinvest
kunnen gebruik maken van het huurdersportaal. Op het huurdersportaal zijn o.a. te vinden; de
huurovereenkomst, huishoudelijk reglement en eventuele handleidingen. Daarnaast worden er ook
nieuwsberichten gepost, mailings verstuurd en kunnen huurders administratieve zaken zelf regelen.
Verder kunnen er ook reparatieverzoeken worden ingediend en kan met zowel verhuurder als
beheerder gecommuniceerd worden. Alle meldingen van huurders worden geregistreerd en kunnen op
deze manier goed bewaakt worden voor een tijdige afwikkeling. Daarnaast zijn de meldingen voor zowel
beheerder als verhuurder inzichtelijk. In het dossier is goed te zien wat er heeft afgespeeld bij een
huurder. Door goede dossiervorming kunnen wij huurder optimaal van dienst zijn.

Carmel upgrade de energielabels
Voor veel van onze opdrachtgevers beheren wij gehele wooncomplexen met in het complex een groot
aantal woningen, die ondanks verschillende types, allemaal vergelijkbaar zijn met elkaar op het gebied
van opleveringsniveau en techniek. Voor onze opdrachtgever Carmel is dit anders. De
woningportefeuille van Carmel bestaat uit allerlei verschillende, losse woningen verspreid door heel Den
Haag.
Voor deze portefeuille is het dus niet zo gemakkelijk om zaken zoals
het verbeteren van energielabels op te pakken als dat dit is bij de
aanpak van een heel appartementencomplex. Daarom is het extra
benoemingswaardig dat dit het afgelopen jaar dus wel is gedaan. Er
is per woning beoordeeld of er een verbeterslag in het energielabel
gemaakt zou kunnen worden. Zo zijn diverse woningen van een
energielabel D of E, naar een energielabel A gegaan!
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Het verbeteren van een energielabel heeft verschillende voordelen
voor zowel de huurder als de eigenaar/opdrachtgever. Zo gaan voor
de huurder de energiekosten omlaag en het wooncomfort omhoog.
Ook werkt het mee aan de waarde van de woning. Een gezamenlijk
voordeel is dat het uiteindelijk ook beter is voor het milieu!

Amvest zet zich in voor community building
Onze opdrachtgever Amvest hecht veel waarde
aan community building. Daarom hebben in 2021
steeds meer wooncomplexen van Amvest kennis
gemaakt met een belangrijk hulpmiddel bij
community building, namelijk Area of People.
Area of People is een handige app die bewoners
gemakkelijk met elkaar én met ons verbindt. In de
app kunnen bewoners vragen stellen, reparatie
verzoeken indienen, maar ook contact met elkaar
houden of bijvoorbeeld een leuke burendag
organiseren! Op deze manier weet iedereen wat
er speelt binnen het appartementencomplex. Met
de app creëren we een leuke en behulpzame
woonomgeving.
In 2021 is er ook een pilot gestart om het concept van Area of People toe te passen bij bestaande bouw.
Area of People heeft bewezen een heel handig hulpmiddel te zijn bij nieuwbouwprojecten. Op deze
manier leert iedereen de nieuwe buren kennen, kan er handige informatie over de woningen worden
gedeeld, opleverdagen worden ingepland en handige tips kunnen geplaatst worden met betrekking tot
de verhuizing. Nu wordt bekeken of het ook hetzelfde positieve effect heeft bij een wooncomplex in
bestaande bouw.
In 2021 maakten deze zeven wooncomplexen van Amvest gebruik van Area of People.
Ambachtsschool

Gouda

Heagh

Den Haag

143 woningen

Castella

Alphen aan den Rijn

126 woningen

Juliana van Stolberglaan

Den Haag

99 woningen

Engelendaal

Leiden

104 woningen

Nieuw Kijkduin

Den Haag

43 woningen

Gortercomplex

Leiden

213 woningen

68 woningen

Naast Area of People zet het propertyteam voor Amvest zich
ook in voor andere initiatieven om community building te
stimuleren, zoals 'tuintjesdag'. Dit jaar werd er een
tuintjesdag georganiseerd in de Haagse wijk Ypenburg. Bij
het wooncomplex aan de Nootdorpse Landingslaan kwamen
de bewoners, de hovenier van het complex en het
propertyteam samen om het complex op te fleuren. Zulke
initiatieven worden enorm gewaardeerd door de bewoners.
Het is een laagdrempelige manier voor huurders om in
contact te komen met de beheerder en eventuele
aandachtspunten
te
bespreken
terwijl
het
appartementencomplex ook nog eens een nieuwe look krijgt.
Daarnaast worden de sociale contacten tussen bewoners op
zo'n dag ook gestimuleerd. Een echte win-winsituatie.
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Planet
Duurzaam op weg naar 't werk
Veel van onze werknemers wonen dichtbij kantoor. Van 't
Hof Rijnland wil graag stimuleren dat werknemers minder
vaak de auto pakken, maar juist met de fiets naar kantoor
komen. Daarom is er sinds augustus 2021 een nieuwe
fietsregeling ingegaan.
Het fietsplan is terug van weggeweest. Tegen een vast laag
bedrag per maand rijden medewerkers op een
gloednieuwe stadsfiets, racefiets, e-bike of zelfs bakfiets.
Zowel zakelijk als privé. Het leasen van een fiets is 35%
goedkoper dan het aanschaffen van een fiets. Fietsen is
goed voor mens en milieu. Onze werknemers zijn het
hiermee eens, want van het nieuwe fietsplan is goed
gebruik gemaakt!
Eén van de beslissende factoren bij het selecteren van onze kantoren, is goede bereikbaarheid. Dit is
handig voor zowel onze klanten als voor onze collega's. Daarom zijn veel van onze kantoren gevestigd
nabij het openbaar vervoer. Ons kantoor in Zoetermeer ligt op vijf minuten loopafstand van de halte
Centrum West, waar veel randstadrails en bussen rijden. Ons kantoor in Den Haag ligt recht tegenover
een tram- en bushalte. Ook Centraal Station ligt op loopafstand. Om de hoek bij het kantoor in
Rotterdam bevinden zich haltes voor zowel de tram, bus als de metro. Op loopafstand van het kantoor
in Groningen en Utrecht liggen ook diverse bushaltes. Het is daarom niet gek dat een aanzienlijk deel
van onze collega's graag met het openbaar vervoer naar kantoor komt.
Ook kijken we steeds kritischer naar de auto's waarin we rijden. Het is in meerdere opzichten een betere
keuze om te kiezen voor een auto met een gunstig energielabel. Auto's met een gunstig energielabel
verbruiken minder brandstof, hebben minder CO2 uitstoot en zijn beter voor het milieu.
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A

33 %

B

31 %

C

33 %

D

1%

E

Hieronder de energielabels van ons wagenpark:

1%

Van A naar Beter met deelauto's
Bij ons hoofdkantoor in Zoetermeer maken we er zelf ook gebruik van: deelauto's. Bij deze vestiging
staan drie auto's klaar voor het personeel van afdeling verhuur en VvE om naar bezichtigingen te gaan,
om klanten en wooncomplexen te bezoeken of een bezoek te brengen aan één van onze andere
vestigingen.
We zien steeds meer dat deelauto's ook worden aangeboden bij appartementencomplexen. Bewoners
van het Gortercomplex in Leiden maakten er al enige tijd met succes gebruik van. Nu wordt deze
mogelijkheid ook aangeboden bij het wooncomplex GO 070 in Den Haag.

Genieten van gezamenlijke voorzieningen
Steeds meer wooncomplexen die wij in beheer hebben, hebben gezamenlijke voorzieningen. Denk aan
een gezamenlijke wasserette, tuin, studeerruimte, dakterras of lounge. Hieronder een aantal
voorbeelden en aantal voordelen hiervan.
Het gloednieuwe wooncomplex GO 070 in Den Haag is
voorzien van allerlei gezamenlijke voorzieningen: een
studeerruimte, een rooftop lounge met uitzicht over de
stad, een wasserette én een hal met bring-me-boxen. In
de plantenbakken op het dakterras is er zelfs ruimte
voor urban farming. Dit zorgt ervoor dat de bewoners
geen extra ruimte nodig hebben in de woningen, maar
dit gerust in het wooncomplex kunnen opzoeken. Leven
in een community met privacy.
Campus Zonnelaan in Groningen is ook geheel ingesteld
op de gezamenlijke en groene mogelijkheden. Het
complex heeft een dakterras van 300 m², een Young
Professional Meeting Point van circa 180 m² en een
wasserette. Het Meeting Point is de perfecte plek voor de
bewoners om te studeren, werken en een fijne
gemeenschap op te bouwen.
De Haagse wooncomplexen Prinsenhof en De Sara
Burgerhartweg zijn ook voorzien van o.a. een
gezamenlijke
wasserette.
Prinsenhof
is
een
wooncomplex met een grote diversiteit aan bewoners,
waaronder ook expats. Om een stukje extra service aan
te bieden heeft de eigenaar op de begane grond een
laundry geplaatst. Deze is dit jaar nog helemaal
vernieuwd, zodat bewoners er nog gemakkelijker gebruik
van kunnen maken en zij een fijne plek hebben om te
wachten als het wasje draait. Het complex aan de Sara
Burgerhartweg heeft vooral studio's. Zodat de bewoners
geen ruimte hoeven in te leveren om plaats te maken
voor een wasmachine, biedt de eigenaar hier een grote
wasruimte aan. Een goede én groene keuze voor de
19
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People
Gezonde werkomstandigheden
Zoals al meerdere keren naar voren is gekomen in dit jaarverslag, was 2021 nog steeds een jaar dat
zich gekenmerkt door de coronapandemie. Van 't Hof Rijnland heeft circa 170 medewerkers. Het was
nu dus ook belangrijker dan ooit om ons te focussen op gezonde werkomstandigheden.
In 2021 waren er diverse coronamaatregelen, maar alle hadden de nadruk op het thuiswerken. Zoals in
'Huisvesting en flexibele werkplekken' al is besproken hebben we dit volop gestimuleerd. Voor de
medewerkers die wel op kantoor aan het werk waren, hebben we natuurlijk ook alle attributen uit de
kast gehaald om het zo veilig mogelijk te maken: afstand houden, looproutes, spatschermen,
desinfectie zuilen en mondkapjes. Daarnaast zijn ook de kantoren voor enige tijd gesloten geweest
voor klanten en afspraken, om te voorkomen dat het personeel te veel in contact kwam met anderen.
Niet alleen door de pandemie staan de gezonde werkomstandigheden hoog in het vaandel, het is voor
Van 't Hof Rijnland altijd belangrijk dat dit gewaarborgd wordt. Zo stimuleren we dat onze
medewerkers gezond eten met vers fruit op kantoor. Medewerkers worden geadviseerd in de pauze
niet achter het bureau te blijven zitten, waardoor ze meestal een frisse neus gaan halen in de
buitenlucht. En met het nieuwe fietsplan stimuleren we dat meer medewerkers de fiets pakken naar 't
werk.
Ook streven we als bedrijf naar een goede werk-privé balans. Wij realiseren als heel goed dat gezonde
werkomstandigheden niet alleen gaan om fysieke gezondheid, maar ook om mentale gezondheid. We
proberen dan ook voor iedere collega het zo prettig mogelijk te maken om hier te werken.
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Goed leiderschap
Wij vragen onze collega's altijd nét dat beetje extra te geven aan onze opdrachtgevers, huurders en
bewoners. Dit kan alleen als we samenwerken als een team. Ons bedrijf is ingedeeld in verschillende
teams met elk een eigen taak, maar een gezamenlijke missie: de beste property- en VvE manager van
Nederland worden. Goed leiderschap is een belangrijk onderdeel om dit doel te bereiken.

Lyseth Bijlsma, Manager VHR Living
''Als manager vind ik het belangrijk om ruimte te creëren voor
aandacht. Aandacht voor onze klanten en voor mijn teamleden,
ook Vastgoedmanagement is en blijft mensenwerk.
Alleen door goede samenwerking zijn wij met elkaar in staat om
een gemeenschappelijk doel te bereiken. En alles wat je aandacht
geeft dat groeit.''

Arie van der Toorn, Technisch Manager & Coördinator VvE
''Het 'aansturen' van mijn team of afdeling VvE moet in mijn
beleving niet nodig zijn. Aanspreekbaar zijn als men vragen heeft
of ergens mee zit is in mijn beleving het allerbelangrijkste en daar
uiteraard ook iets mee doen en gehoor aan geven. Een
teammanager of coördinator moet degene zijn die kan helpen,
luisteren en/of de collega(s) op het juiste spoor zetten.
Leiderschap vind ik persoonlijk een te beladen woord, je moet
het empathisch vermogen hebben om te kunnen zien of voelen,
wie er meer behoefte heeft aan aandacht dan de ander. Mensen
moeten zichzelf kunnen ontplooien en het vertrouwen krijgen
van de teammanager. Fouten maken is niet erg, je leert ervan. ''
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Een nieuwe functie: Manager Relations
Eerder in dit jaarverslag hebben we het al gehad over duurzame relaties. Om onze relatie met onze
huurders te versterken is er een nieuwe functie in het leven geroepen: Manager Relations. Inmiddels
hebben we nu bij Van 't Hof Rijnland vier personen die deze rol vervullen. Eén daarvan is Madelon
Landzaat. Zij vertelt wat deze functie inhoudt en hoe zij het verschil maakt.

Hoe is deze nieuwe functie ontstaan?
''Het is ontstaan vanuit het nieuwe beleidsplan. In het beleidsplan wordt het stukje ‘beleving’ veel
breder uitgemeten. Daarmee is ook deze functie in het leven geroepen: om het stukje beleving meer
aandacht te kunnen geven naast het ‘normale’ propertymanagement. In deze functie ligt de nadruk op
de klantreis en het vergroten van het huurgenot van de huidige bewoners!''

Hoe geef jij vorm aan deze nieuwe functie?
''Het is een redelijk nieuwe functie, dus het moet allemaal nog precies worden ingevuld. Ik ben nu nog
heel veel bezig met alledaagse dingen. Niet dat deze dingen niet belangrijk zijn natuurlijk, want hier
moet ook aandacht aan besteed worden met het oog op de klanttevredenheid.
Echter probeer ik steeds meer vooruit te kijken en bezig te zijn met een plan van aanpak voor op
langere termijn voor onze opdrachtgever. Zo is er bijvoorbeeld een actie gestart om bewoners die lang
huren te bedanken en te verrassen. Bij deze bewoners ga ik dan op bezoek met een bloemetje en iets
lekkers. Dit is een voorbeeld van een redelijk kleine actie om mensen positief in contact met ons te laten
komen.
Iets anders waar ik druk mee ben, zijn bewonerscommissies. Bij elke wooncomplex willen we een
bewonerscommissie oprichten, zodat we een huurdersafvaardiging hebben waar we als beheerder mee
kunnen sparren. Gedurende het jaar hebben we heel veel contact om de leefbaarheid van het complex
te vergroten. Zij wonen daar en hebben zicht op wat er speelt, wat er nodig is en waar bewoners
behoefte aan hebben. Daarnaast zijn ze vaak ook nog eens contactpersoon voor ons propertyteam,
maar ook onze aannemers! Ook ben ik bezig met allerlei grote projecten. Allemaal om de
klanttevredenheid te verhogen en het woongenot te optimaliseren.''

Hoe maakt deze functie het verschil voor huurders?
''Ik krijg zeer regelmatig een bedankje van bewoners nadat een traject is afgerond. Daarin merk je dan
dat bewoners het heel fijn vinden dat ze één persoon hebben waar ze bij terecht kunnen en zijn ze
dankbaar dat iemand zo nauw betrokken is. Dit maakt het voor mij heel erg leuk om te doen! Ik word
vaak betrokken bij vervelende situaties: denk aan heftige lekkages, schade of zelfs brand. Soms moeten
mensen dan tijdelijk het huis verlaten, wat natuurlijk een hele impact heeft op iemands leven. Vaak
begint een situatie heel negatief en kunnen we het eindelijk toch prettig oplossen. Dat mensen daarna
de tijd nemen om mij persoonlijk te bedanken, geeft wel aan dat deze functie echt van toegevoegde
waarde is!
Naast dat ik Manager Relations ben, ben ik ook Property Manager voor een kleinere portefeuille van
een andere opdrachtgever. Mijn visie over het huurdersbelang neem ik ook daarin mee. Het is leuk om
te zien dat we daarmee in een andere portefeuille ook het verschil kunnen maken. ''
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Samen groeien we verder
Bij Van 't Hof Rijnland zijn veel mogelijkheden om verder te groeien. Verder groeien door cursussen,
trainingen of opleidingen te volgen om nog beter een functie te kunnen uitvoeren, maar ook door
verder te groeien door een hele andere functie te vervullen en een nieuwe uitdading aan te gaan.
Onze HR-medewerkster Aafke Hensen vertelt hoe dit vanaf het begin van de loopbaan al goed geregeld
wordt: ''Door tekorten in de arbeidsmarkt worden wij gedwongen tot een andere manier van kijken. We
kijken nu veel meer als organisatie naar wat iemand meebrengt als persoon, hoe iemand in elkaar zit en
wat voor potentie iemand heeft. Zo hebben we laatst nog iemand aangenomen die niet veel
werkervaring had, maar wel de excellente communicatieve vaardigheden die van belang zijn voor de
functie. We proberen dan zelf de mensen zo goed mogelijk het vak te leren door deze persoon te
koppelen aan een ervaren medewerker. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen al van tevoren
aangeven op een bepaald vlak minder te presteren. Dit nemen we dan meteen mee in het onboardingsproces en bieden dan meteen de passende trainingen aan.''
Elk halfjaar worden er FIT-gesprekken gevoerd tussen medewerkers
en de leidinggevende. FIT staat voor Functioneren, Inzetbaarheid en
Toekomst. In dit gesprek hebben we het over hoe iemand presteert,
hoe we dit mogelijk nog kunnen verbeteren en of de functie nog
passend is. Met de leidinggevende kan dan besproken worden of er
wellicht een passende training, cursus of opleiding is om een
medewerker nog beter te laten worden in het vak! Denk aan een
cursus tijdmanagement, een training conversatie Engels of een
opleiding bouwkunde. Ook wordt er in dit gesprek besproken hoe de
medewerker de toekomst ziet. Is er wellicht een andere functie waar
de medewerker meer uitdaging in vindt?
Als er vacatures zijn, worden deze daarom eerst naar ons eigen personeel gestuurd en benaderen we
ook medewerkers die vanuit de ogen van de organisatie goed bij de functie passen. Aafke vertelt: ''Er
was een medewerkster waarbij ik zag dat de uitdaging er wel een beetje af was. Zij was klaar voor de
volgende stap en wij hadden een uitdagende functie voor haar. Ik heb haar daarom benaderd en ze
stond er inderdaad open voor! Het fijne hiervan is dat wij precies weten hoe ze is en wat zij voor de
organisatie kan betekenen. Zij kan verder groeien in een vertrouwde omgeving. Ze weet de weg, kent de
procedures en de collega's. Hierdoor is het veel makkelijker om een nieuwe functie te bekleden. Ook is
het natuurlijk fijn als wij collega's weer voldoening kunnen geven in hun werk, waardoor ze langer deel
uitmaken van ons team!''
Voor 2022 heeft onze HR-afdeling ook grote plannen. Ze zijn bezig met een nieuw online leerplatform.
Op dit platform komen allerlei online trainingen, online events, video's, artikelen en documenten om
het werkplezier te verhogen én het werk gemakkelijker te maken.
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Een steentje bijdragen met NL doet
Op 28 en 29 mei 2021 vond het jaarlijkse NL Doet plaats. Van ’t Hof Rijnland heeft dit jaar met een groot
aantal medewerkers een bijdrage geleverd aan een non-profit doel. Een groot deel van onze VvEafdeling en een deel van de staf van Van 't Hof Rijnland deed deze dag mee. Anton Stienstra (Technisch
Administratief Medewerker VvE) en Maurice Kuijten (Commercieel directeur) vertellen meer over deze
bijzondere dag.
“Hoe leuk is het om in Florence verpleeghuis Mariahoeve een high tea te verzorgen voor de lieve
bewoners”, aldus Anton Stienstra. “Het afgelopen jaar hebben de bewoners door de coronamaatregelen
vrijwel constant binnen moeten zitten en weinig tot geen bezoek gehad. Wij hebben hun een fijne
ochtend en middag kunnen bezorgen, waarbij alle corona voorzorgmaatregelen uiteraard nageleefd
zijn.”
Maurice Kuijten vult aan: “Als vastgoedmanager is onze dienstverlening vooral gericht op het verhuren
van woonruimte, een primaire behoefte uit de piramide van Maslow. Met heel veel plezier hebben wij
onze maatschappelijke rol voortgezet door mee te doen aan NL Doet. We hebben aan diverse klussen
een mooie bijdrage kunnen leveren. Samen met collega Aafke Hensen heb ik bij verpleeghuis Palet in
Zoetermeer de tuin weer gezellig gemaakt door nieuwe plantjes te planten. Daarnaast was er voor de
bewoners een gezellige middag waarbij poffertjes zijn gebakken. Een voorbeeld van een winwinsituatie: het verpleeghuis hoeft geen tijd te steken in het onderhoud van de tuin, de bewoners
hebben weer zicht op een gezellige tuin en wij hebben een fantastische, leuke, gezellige, maar vooral
hele nuttige middag gehad.”
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