
MVO-
jaarverslag 

2017



Voorwoord

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

32

Beste lezer,

Met gepaste trots presenteren wij ons tweede openbare MVO-jaarverslag. We kijken 
daarbij terug op het jaar 2017 en onze prestaties op het gebied van het brede onderwerp 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Mede dankzij ontvangen adviezen op ons eerste 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 2017   
 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.

Robert Kaufmann
Algemeen directeur

Voorwoord Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017
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Dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarverslag is opgesteld door 
Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Het geeft inzicht in de resultaten die in 
2017 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 tweede MVO-verslag van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Dit 
jaarverslag gaat 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 verslag van toegevoegde waarde is.
Al onze stakeholders wordten 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

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement is partner van MVO Nederland.

Reikwijdte en opbouw verslag:
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Begin 2017 hebben wij een strategiewerkgroep opgezet. Deze werkgroep bestond uit 
medewerkers, directie en leden van de OndernemingsRaad (OR) en had tot doel om 
gezamenlijk een nieuwe strategie, missie, visie en kernwaarden te ontwikkelen.

Graag presenteren wij u de verkorte weergave van onze visie en kernwaarden.

Missie:
Smart in Housing®

Visie: 
S – Wij zijn de Specialist in het beheren van woningen
M – Wij zijn betrokken bij de Maatschappij om ons heen
A – Wij zijn Ambitieus in innovatie en verbetering
R – Wij streven naar een duurzame Relatie met onze klanten en medewerkers
T – Wij zijn Transparant: wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen

Kernwaarden:
Door het blijven bouwen aan onderliggend vertrouwen, is het echt mogelijk huurders 
en opdrachtgevers te ontzorgen.

Wij zijn ons er van bewust, dat wij op dagelijkse basis werken met de leefomgeving en 
het “thuis” van onze huurders. Daarom vinden wij het van groot belang om hen het 
vertrouwen te kunnen bieden hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Anderzijds 
realiseren wij ons dat opdrachtgevers ons zeer waardevolle beleggingen toevertrouwen. Zij 
moeten er op kunnen vertrouwen, dat wij zorgvuldig omgaan met de fi nanciële middelen, 
die ons hiertoe ter beschikking worden gesteld, teneinde een gezond rendement te kunnen 
behalen. Aan ons is het de taak om dit vertrouwen te gebruiken om deze belangen 
zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, zodat voor iedereen een duurzaam gezonde situatie 
ontstaat.

Wij zijn er van overtuigd dat we door het bieden van ruimte en vertrouwen onze medewerkers 
een optimale gelegenheid bieden om zich verder te ontwikkelen. Hierbij neemt ieder de 
verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen doelstelling en die van de afdeling en wordt dit 
actief gestimuleerd. Hierdoor kunnen problemen sneller en klantgerichter opgelost worden, 
ontstaat een prettigere werksfeer en worden uiteindelijk betere resultaten behaald.

Vooraf SMART in Housing®
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Wij geloven, dat een balans binnen deze drie elementen nodig is om duurzaam te 
ondernemen. 

People: 
Een persoonlijke en prettige omgang met onze medewerkers, huurders en onze 
opdrachtgevers draagt bij aan langdurige en gezonde relaties tussen de verschillende 
partijen. 

Om dit na te streven doen wij o.a. het volgende: 
•	 We	zijn	betrokken	bij	onze	werknemers,	bieden	goede	arbeidsvoorwaarden	zoals		
  opleidingsmogelijkheden en vaste contracten. Meer dan 75% van ons personeel  
  is in vaste dienst en meer dan de helft is langer in dienst dan 5 jaar;
•	 We	stimuleren	een	gezondere	levensstijl	van	onze	medewerkers	door	wekelijks		
  verse fruitboxen op elke afdeling te plaatsen;
•	 We	zijn	een	betrouwbare	tussenpersoon	voor	alle	stakeholders.	Zo	hanteren	we	een	
  heldere klachtenprocedure;
•	 Wij	werken	met	vermogen	van	derden	en	gaan	daar	zorgvuldig	mee	om;
•	 Van	‘t	Hof	Rijnland	is	lid	van	Vastgoedmanagement	Nederland	en	voldoet	aldus		
  minimaal aan de integriteitscode die zij stelt. 

Planet:
We zijn ons bewust welke gevolgen onze bedrijfsvoering heeft voor het milieu. 

Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende 
maatregelen getroffen: 
•	 Wij	hebben	diverse	bedrijfsprocessen	volledig	gedigitaliseerd.	Onze		 	 	
 facturenverwerking, betalingen en afrekeningen worden alleen nog digitaal   
 uitgevoerd en aangeleverd. Het verhuren van nieuwbouwwoningen gaat volledig  
  digitaal en het is ons doel om het gehele verhuurproces van woningen op korte  
 termijn volledig te digitaliseren;
•	 Onze	huisvesting	en	met	name	ons	hoofdkantoor	beschikt	over			 	 	
 bewegingsmelders, waardoor onnodig energieverbruik vermeden wordt en een  
 WKO installatie, die overtollige warmte en koude bewaart en opslaat;
•	 Onze	lease-auto’s	beschikken	enkel	over	een	energielabel	A	of	B,	waardoor	wij	de		
 CO2-uitstoot	en	benzineverbruik	beperken;
•	 We	adviseren	onze	opdrachtgevers	over	het	verduurzamen	van	woningen	en		 	
 gebouwen, denk hierbij aan het gebruik van zonnepanelen, na isolatie van oude  
 woningen en water besparende oplossingen. 

Profit:
De organisatie kan alleen duurzaam zijn als deze financieel gezond is. 

Wij stellen onze doelen dan ook zodanig, dat we op verantwoorde wijze een stabiel 
rendement behalen.

Door te investeren in het vergaren van kennis en het delen ervan actief te stimuleren, 
bouwen we de kennis op, die nodig is om kwalitatief hoogwaardig Vastgoedmanagement 
te voeren.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van Vastgoedmanagement, is er binnen 
onze organisatie in de loop van de jaren veel informatie verzameld. Deze encyclopedie 
aan kennis is uitgerold binnen onze organisatie en voor iedereen toegankelijk. Door deze 
kennis op deze manier met elkaar te delen, stimuleren wij een goede manier van samen 
werken. Daarnaast investeren wij actief in het verder uitbouwen van deze kennis.

Door nauw betrokken te zijn bij de beheerportefeuille, werken we dagelijks aan 
optimale tevredenheid van alle stakeholders.

Deze betrokkenheid dient als basis voor het klantgericht helpen van onze klanten en het 
effectief beheren van onze beheerportefeuilles. Hierdoor worden eventuele knelpunten 
snel of voortijdig opgespoord en adequaat opgelost.

Door persoonlijk betrokken te zijn met onze medewerkers, zijn wij in staat om onze 
medewerkers op een gezonde manier aan ons bedrijf te verbinden. Hierdoor raken 
medewerkers op hun beurt ook actief betrokken bij het bedrijf.

Door het blijven verbeteren van bedrijfsprocessen, kunnen wij onze beheerportefeuille 
optimaliseren en ontwikkelen we onze klantrelaties en de kennis van onze medewerkers.

Wij investeren continu in het onderhouden van de relatie met onze klant omdat goed 
Vastgoedmanagement alleen mogelijk is in de vorm van een partnerschap, waarbij beide 
partijen (belegger en propertymanager) elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt. 
Op die manier kan optimaal ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt, waardoor 
kansen en mogelijkheden optimaal benut worden. Hierdoor ontstaat een moderne en 
efficiënte manier van beheren, hetgeen resulteert in het laag houden van beheerkosten op 
beleggingsportefeuilles en kan een maximaal rendement worden behaald.

Wij onderhouden duurzame relaties met onze huurders, zodat wij ook hen optimaal 
woongenot kunnen garanderen. In de woningmarkt zijn constant ontwikkelingen gaande, 
welke wij nauwgezet volgen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder een goed contact met onze 
huurders. De kennis, die wij hieruit op doen, kan ingezet worden om onze opdrachtgevers 
te adviseren omtrent verbetermogelijkheden voor het gebouw of de omgeving en om te 
adviseren over nieuwe ontwikkelingen.

Door duurzaamheid centraal te stellen in onze eigen bedrijfsvoering en onze portefeuille 
leveren we een actieve bijdrage aan een duurzame samenleving.

Om duurzaamheid te blijven ontwikkelen richten we ons binnen de organisatie op de drie 
begrippen: People, Planet en Profit. 
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Wij hebben op dit moment een vijftal vestigingen, te weten in Zoetermeer (hoofdkantoor), 
Den Haag WTC, Den Haag Ypenburg, Groningen en Utrecht. Daarnaast hebben wij een 
on-site management in het gebouw The Y in Den Haag, naast Hollands Spoor

Onze huisvesting is voorzien van energielabels A of B.

 

De woningcorporatie van wie wij ons kantoor Ypenburg huren, is ten tijde van het 
uitgeven van ons MVO-jaarverslag op ons verzoek een energielabel aan het opvragen. 
De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Bij de aanhuur van onze kantoren hebben wij veel aandacht besteed aan 
duurzaamheidsaspecten. Zo zijn onze kantoren voorzien van een warmte-/koude-
installatie (WKO), LED-verlichting, oplaadpunten elektrische auto’s, et cetera.

Adres Huisnummer Plaats Verhuurder Bouwjaar Energielabel

Carolina van Nassaustraat 32-329 Den Haag
Nederlandse institutionele 
belegger

2006 A

Frits Diepenlaan 57 Den Haag Woningcorporatie 2004 NNB

Hofwijckstraat t.o. 27 Den Haag
Internationale institu-
tionele belegger

2017 A

Zonnelaan 10 Groningen
Internationale institu-
tionele belegger

2016 A

Hogeweide 462 Utrecht
Nederlandse institutionele 
belegger

2005 B

J.L. van Rijweg 20 Zoetermeer Particuliere belegger 2009 A

Property Huisvesting:
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Gedurende het voorjaar van 2017 is gestart met het energiezuiniger maken 
en het verbeteren van het wooncomfort van de appartementen aan de 
Dunantstraat in Zoetermeer. De 162 appartementen zijn in eigendom bij 
Amvest (Aegon).

Het energiezuiniger maken van gebouwen wordt steeds belangrijker. Fossiele 
brandstoffen worden schaarser en het is noodzakelijk om verstandiger met 
energiebronnen om te gaan en onze leefomgeving duurzamer te maken. Het 
doel van de werkzaamheden was om het energieverbruik te reduceren. Dit 
werd gerealiseerd door het vervangen van het enkelglas door beter (geluid)
isolerend HR++ dubbelglas, het isoleren van de gemetselde buitengevels, 
vervangen van de CV-ketels door nieuwe HR-ketels en het optimaliseren 
van de ventilatie. Daarnaast heeft er een asbestsanering plaatsgevonden 
en is er geschilderd.

Namens CBRE Global Investors hebben wij in 2017 een tweelaags 
ondergrondse parkeergarage volledig voorzien van LED-verlichting. Als 
gevolg van de vervanging van de traditionele TL-verlichting in LED-lampen 
is een aanzienlijke besparing aan elektraverbruik gerealiseerd.

Tevens zijn de collectieve CV-ketels bij 2 complexen in Den Haag vervangen 
door nieuwe HR-ketels. Deze duurzaamheidsmaatregel leverde een 
besparing van ca. 40.000 m3 gas op jaarbasis op. Hiermee heeft CBRE 
Global Investors zowel een duurzaamheidsbijdrage aan het milieu en de 
maatschappij geleverd én er eveneens voor gezorgd dat de huurders lagere 
stookkosten hebben.

Dunantstraat, 

Zoetermeer
Complexen CBRE Global Investors,

Den Haag

Foto: Dunantstraat, Zoetermeer, Amvest (Aegon) Foto:	CBRE	Global	Investors	complexen	in	Den	Haag
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Onze medewerkers, die in een auto van de zaak rijden, kunnen uitsluitend een keuze 
maken uit auto’s met energielabel A of B. Als gevolg van reeds eerder gesloten of 
overgenomen contracten hebben wij nog een beperkt aantal energielabel C en D auto’s 
geleased. Deze auto’s zullen binnen afzienbare tijd uit de lease vallen.

 

Energielabels wagenpark

64%

31%

2%

2%

0%

A

B

C

D

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Energielabels wagenpark

Planet Lease-auto’s:
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Het gemiddeld aantal leaseauto’s is licht gedaald (-0,2%). Het benzineverbruik is 
daarentegen sterker gedaald (-4,6%).

Het gemiddeld benzineverbruik per auto is in 2017 ten opzichte van 2016 gereduceerd 
met 4,4% (2016: 6,6% reductie).

Ondanks deze keurige daling in benzineverbruik, hebben wij onze doelstelling met 
betrekking tot het benzineverbruik binnen het wagenpark net niet gehaald.

 

Gedurende 2017 zijn er enkele volledig elektrische auto’s in gebruik genomen. Dit 
resulteert in signifi cant lagere CO2 uitstoot en reductie van de gebruikte benzine.

Wij betreuren de overheidsmaatregelen die er toe leiden dat het aantal (semi)elektrische 
leaseauto’s niet verder zal stijgen, maar eerder zal teruglopen.

Eén van de doelstellingen voor 2017 betrof het verder verlagen van het gemiddeld 
effectieve benzineverbruik per auto (in liters).
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Vastgoedmanagement is relatief papier intensief werk. Meer en meer versturen wij 
berichten richting onze huurders en kopers per email. Hierbij kan gedacht worden aan 
de bevestiging van een onderhoudsopdracht, uitnodiging voor het bijwonen van een 
Algemene Leden Vergadering (Vereniging van Eigenaars), etc.

Meer en meer worden (huur)overeenkomsten digitaal ondertekend. Hierbij werken wij 
samen met een beveiligd en gecertificeerd online portal: www.ondertekenen.nl.
Helaas constateren wij dat juristen van enkele opdrachtgevers deze digitalisering van 
de handtekening bij huurovereenkomsten af en toe nog risicovol vinden en een fysieke 
ondertekening verlangen.

Graag reduceren wij ons papierverbruik. Helaas werkt ook hierbij onze overheid niet 
mee: de huurverhoging van de circa 2.650.000 gereguleerde huurwoningen wordt nog 
altijd per CO2 intensieve post bezorgt. 

Echter, door meer en meer digitaal te versturen van berichtgeving, dragen wij op 
indirecte wijze bij aan de CO2-reductie van PostNL.

Sinds 2012 wordt het papierverbruik geregistreerd. Sindsdien is het papierverbruik met 
bijna 40% afgenomen.

Met trots constateren wij dat het papierverbruik gedurende 2017 een reductie van 
15,9% laat zien (2016: 8,4% reductie).

Planet Papierverbruik:
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Duurzaamheid door leveranciers:
Eind 2017 hebben wij het voornemen uitgesproken om in 2018 een selectie van 
leveranciers (aannemers, loodgieters, schilders, etc.) te benaderen en met hen het 
gesprek aan te gaan hoe en welke bijdrage zij leveren aan een meer duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord Nederland. Immers, van elkaar kun je leren.

Samenwerking met Greenwheels:
In 2016 heeft Bouwfonds Investment Management ons verzocht om een format 
te ontwikkelen voor meerdere studentenhuisvestingsprojecten. Eén van onze 
uitgangspunten hierbij was het optimaal laten aansluiten van de behoeftes van 
de bewoners op de geboden services. Daarnaast was duurzaamheid een essentieel 
uitgangspunt.

Tijdens de Provada 2017 hebben Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement, Bouwfonds 
Investment Management en Greenwheels een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Gezamenlijk bieden zij duurzame auto’s aan de huurders van The Y in Den Haag. The 
Y is het nieuwe appartementencomplex voor studenten en young professionals. Om 
de huurders het comfort van een auto met de duurzaamheid van gedeeld eigendom te 
bieden, zijn belegger, beheerder en mobiliteitsaanbieder deze samenwerking aan.

Greenwheels is de aanbieder van deelauto’s. Iedere abonnee kan op het gewenste 
moment een auto huren vanaf een locatie in de buurt. Deze auto wordt nu dus ook 
aangeboden exclusief voor huurders van The Y.
Bouwfonds IM biedt namens een van haar fondsen, beleggingen in residentieel vastgoed 
met duurzame oplossingen aan voor mens en milieu. Het aanbieden van deelauto’s past 
perfect in deze fi losofi e.
Van ’t Hof Rijnland denkt als vooruitstrevend vastgoedmanager voortdurend mee met 
haar beleggers en huurders: optimaal rendement, duurzaamheid én klanttevredenheid.

The Y biedt ruim 300 kamers van circa 30m2 en 153 appartementen van circa 55m2 
in Den Haag. Het complex bevindt zich pal naast station Hollands Spoor, met het 
stadscentrum en de Haagsche Hogeschool op loopafstand. Het project omvat naast 
woningen ook een wasserette, young professional meeting point en voor alle woningen 
high speed internet. De woningen kunnen desgewenst gemeubileerd gehuurd worden. 
Zo biedt The Y alles wat de moderne young professional wenst. Niet alleen fl exibel 
woongenot tegen een scherpe prijs, maar ook optimale mobiliteit met Greenwheels.

Ondertekening samenwerking Van ’t Hof Rijnland, 
Bouwfonds	en	Greenwheels,tijdens	de	Provada	2017.	
Vlnr:	Andrew	Berkhout	(directeur	Greenwheels	Nederland),	
Geertjen	Pot	(senior	asset	manager	Bouwfonds)	en	
Maurice Kuijten (directeur Van ’t Hof Rijnland).

Groene post:
Eind 2016 hebben wij besloten om over te 
stappen op Groene Post.

Met Groene Post compenseren wij de CO2-
uitstoot, door te investeren in hoogwaardige, 
duurzame projecten. De projecten omvatten 
een windmolenpark met Gold Standard 
keurmerk en nieuw aan te leggen bossen van 
Natuurmonumenten.

Daarom: ‘wij versturen CO2-neutraal met PostNL’.

Ook over het jaar 2017 hebben wij een certifi caat 
CO2 neutrale postbezorging van PostNL mogen 
ontvangen.

Papierverbruik
1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

20132012 2014 2015 2016 2017

Papierverbruik

Papierverbruik
1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

20132012 2014 2015 2016 2017

Papierverbruik

Papierverbruik



Voorwoord

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

2322

Wij streven naar een evenwichtige opbouw van ons personeelsbestand, zowel in de 
verhouding man/vrouw, als in leeftijd, studie, etc.

Ons personeelsbeleid in man/vrouw-verhouding is redelijk in evenwicht. De verhouding 
mannen en vrouwen is exact omgedraaid ten opzichte van 2016. In 2017 was 46% van 
het personeelsbestand mannelijk en 54% vrouwelijk, gebaseerd op FTE’s ultimo 2017 
(2016: 46% vrouwen en 54% mannen).

 

De vrouw/man-verhouding binnen de directie is 100/0.

Van ’t Hof Rijnland erkent het belang van een gelijke verdeling van mannelijke en 
vrouwelijke leden van de directie, rekening houdend met het feit dat de kwalifi caties 
en geschiktheid van de kandidaat voor het functieprofi el altijd leidend zijn. Gezien de 
huidige samenstelling van de leden van de directie en het feit dat er relatief minder 
vrouwelijke kandidaten in de vastgoedsector zijn, voorzien wij op middellange termijn 
geen gelijke verdeling.

People

Aantal mannen FTE 2017

Aantal vrouwen FTE 2017
46%54%

Aantal FTE december 2017

Samenstelling personeel:
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Indiensttijd

ARBO-wetgeving
Op alle vestigingen zijn beeldschermwerkplekken aanwezig die aan de wettelijke eisen 
voldoen. Op het hoofdkantoor is een Arbo-deskundige aanwezig die de werkplek op de 
juiste manier kan afstellen voor medewerkers. Hulpmiddelen, zoals een voetensteun of 
documenthouder, zijn op aanvraag beschikbaar.

Daarnaast zijn en worden er geregeld ARBO-cursussen voor medewerkers georganiseerd. 
Hierbij kan gedacht worden aan een cursus ‘veilig werken op daken’ of ‘asbest herkenning’. 
Voor de buitendienst medewerkers zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig, 
zoals veiligheidshelmen en -harnassen met reddingslijnen.

 

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en preventiemedewerker
Als basis voor het Arbobeleid hebben wij een RI&E opgemaakt. Deze RI&E heeft 
betrekking op alle risicogebieden in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn van 
de werknemers. In een Plan van Aanpak (PvA) zijn de geconstateerde risico’s vermeld en 
de organisatorische en/of technische maatregelen aangegeven om de geconstateerde 
risico’s te beperken of te voorkomen. 
Wij hebben tevens een preventiemedewerker, die op basis van de RI&E en het PvA, samen 
met onder andere OR, management en HR, erop toeziet dat er binnen onze organisatie 
een gezonde en veilige werkplek is voor alle medewerkers. Als preventiemedewerker is 
mevrouw C. van Grevenbroek aangesteld.

Vertrouwenspersoon:
Binnen de organisatie is sinds enige jaren een interne en externe vertrouwenspersoon 
aanwezig. Als intern vertrouwenspersoon is mevrouw L. van Beeren aangesteld. De 
externe vertrouwenspersoon wordt via De Witte Raaf Arbodienst BV voorzien.

BHV:
Al onze vestigingen hebben medewerkers die een BedrijfsHulpVerlening cursus hebben 
gevolgd. Op ons hoofdkantoor in Zoetermeer zijn er meerdere BHV-ers aanwezig.

Al onze vestigingen zijn voorzien van EHBO-verbanddozen en brandblussers.

Ons kantoor in Zoetermeer is voorzien van een AED (automatische externe defi brilator).

Met enige regelmaat vindt er een ontruimingsoefening plaats.

Ultimo 2017 was de man/vrouw-verhouding van onze propertymanagers (exploitatie) 
50/50. Bij de accountmanagers van onze VvE-afdeling was deze verhouding 90/10.

Gedurende het jaar 2017 heeft in totaal 14% van ons personeel een betrekking elders 
gevonden. Daarentegen hebben wij 11% nieuwe personeelsleden aangenomen. Ultimo 
2017 hadden wij 4% minder personeelsleden in dienst.

In 2017 zijn er twee personeelsleden met pensioen gegaan. Een personeelslid 
is geheel onverwacht komen te overlijden. Zij was – met 44 dienstjaren, inclusief 
rechtsvoorgangers – het langst bij ons in dienst.
 

De gemiddelde leeftijd van ons personeel bedraagt 45 jaar (2016: 43 jaar). Deze 
stijging is met name het gevolg van het besluit uit 2016 om bij het aannamebeleid in 
het bijzonder te richten op de leeftijdsdoelgroep 50+.

Van ons personeelsbestand is 58% langer dan 5 jaar bij ons werkzaam (2016: 57%). 
Vijftien procent van onze personeelsleden is zelfs meer dan 15 jaar bij ons in dienst 
(2016: 11%).

0<- 2 jaar

2<- 5 jaar

5<- 10 jaar

10<- 15 jaar

15+ jaar

10%

11%
31%

16%
32%

100%

primo 2017 uitstroom instroom ultimo 2017

-14% 11% 96%

Afgerondingsverschil 
a.g.v. getallen achter 
de komma.

Gebaseerd op Fte’s
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Ondersteunen van goede doelen:
In 2017 hebben wij minder sponsorverzoeken vanuit personeelsleden of (medewerkers 
van) opdrachtgevers ontvangen. Wij hebben in 2017 wederom de kinderafdelingen van 
het Alrijne Ziekenhuis gesponsord. Verder steunden wij de Stichting Drugsinformatie 
en Preventie voor Jongeren, een stichting voor het tegengaan van drugsgebruik onder 
jongeren.

Op 20 augustus 2017 overleed Tim van den Berg aan de gevolgen van ALS. In zijn 
nagedachtenis is de actie ‘Swim for Tim‘ opgezet. In 2016 en 2017 heeft Swim for Tim 
in totaal ruim € 200.000 opgebracht, bestemd voor de Stichting ALS Nederland. Van ’t 
Hof Rijnland heeft in 2017 een medewerker gesponsord die Tim heeft gekend en aan 
de actie heeft meegedaan.

Daarnaast hebben wij het Leontienhuis gesponsord. Het Leontienhuis, opgericht door 
oud topsporter Leontien van Moorsel, wil de kwaliteit van leven van mensen met een 
eetstoornis en hun naasten verbeteren. Daarnaast wil het Leontienhuis mensen met 
eetstoornis motiveren richting herstel en (hernieuwde) deelname aan de maatschappij. 
Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers die zelf 
hersteld zijn van een eetstoornis. Kernwoorden hierbij zijn: begrip, erkenning , 
herkenning en gelijkwaardigheid.

    

         

Stagiaires:
In 2017 hebben 5 studenten stage gelopen.

MBO-stageplaatsen:
Er zijn in 2017 3 MBO-stagiaires geweest. Alle stages vonden plaats op de fi nanciële 
afdelingen. Alle stagiaires hebben hun stage met succes afgerond.

HBO-stageplaatsen:
Eén stage vond plaats bij onze staf-afdeling (HR). De tweede stage vond plaats op 
ons kantoor in Groningen, na afronding van diens stage is de stagiair parttime in 
dienst getreden. Gedurende het jaar 2018 zal hij zijn afstudeerstage op ons kantoor in 
Groningen afronden.
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Uitslagen huurderstevredenheid:
Tevredenheid door onze klant – de huurder – is voor ons van groot belang.

In 2017 zijn wij begonnen met het meten van de tevredenheid van huurders ten tijde 
van de aanhuur.

Wij doen dit door een volledig geautomatiseerd en geanonimiseerd proces. Twee weken 
na de aanhuur ontvangt de huurder een email met een link naar een enquête. De 
huurder hoeft zijn/haar persoonlijke gegevens niet (verplicht) af te geven. De uitkomst 
van de enquête wordt volledig automatisch verwerkt, zonder dat Van ’t Hof Rijnland 
hier op enige wijze invloed kan uitoefenen.

Met name de online presentatie van de woningen en de afhandeling van eventuele 
opleverpunten behoeven de aandacht.

Naast ons eigen onderzoek, voeren ook onze grote institutionele opdrachtgevers 
huurderstevredenheidsonderzoeken uit. Deze onderzoeken tonen lagere waarderingen 
dan ons eigen onderzoek.

De betreffende institutionele beleggers werken alle met hetzelfde onderzoeksbureau, 
dat bij alle huurders dezelfde vragen stelt. De uitkomsten verschillen per opdrachtgever. 
Om die reden hebben wij een gewogen gemiddelde score berekend. Deze score hebben 
wij afgezet tegen zowel de IVBN benchmark 2017 ook als tegen onze eigen score over 
2016.

In 2017 hebben wij op vrijwel alle onderdelen beter gescoord dan de benchmark. 
Percentueel bezien variëren de positieve scores tussen 1,2% tot 4,4%. Bij de onderdelen 
woonomgeving en klachtafhandeling scoren wij minder dan de benchmark. Met name 
de klachtafhandeling zal in 2018 extra aandacht krijgen.

 

Ten opzichte van 2016 is het jaar 2017 op vrijwel alle onderdelen een positief jaar 
geweest. Percentueel bezien variëren de positieve scores tussen 0,5% tot maar liefst 
9,1%. Bij de onderdelen woning en dienstverlening scoorden wij in 2017 minder dan 
in 2016.

 
 

Woning 7,4 7,3 0,1 1,7%
Woonomgeving 7,5 7,6 -0,1 -0,8%
Dienstverlening 6,6 6,4 0,2 3,9%

Contact 6,8 6,6 0,2 3,0%
Bereikbaarheid 7,1 6,8 0,3 4,4%

Reparatieverzoek 7,1 7,0 0,1 1,2%
Klachtafhandeling 4,6 4,8 -0,2 -5,0%

 IVBN 2017 
vs VHR

IVBN 
Benchmark - 

2017

% IVBN 
2017 vs VHR

Gewogen 
gemiddelde 

2017

 

Woning 7,4 7,7 -0,3 -3,6%
Woonomgeving 7,5 7,5 0,0 0,5%
Dienstverlening 6,6 6,7 -0,1 -0,8%

Contact 6,8 6,7 0,1 2,2%
Bereikbaarheid 7,1 NVT

Reparatieverzoek 7,1 6,5 0,6 9,1%
Klachtafhandeling 4,6 4,4 0,2 4,6%

% 2017 vs 
2016

Gewogen 
gemiddelde 

2016

 2017 vs 
2016

Gewogen 
gemiddelde 

2017
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•	 Gedragscode	sociale	media
Voor onze personeelsleden geldt een gedragscode sociale media.

•	 Regeling	duurzame	inzetbaarheid
In samenwerking met onze Ondernemingsraad is de Regeling duurzame inzetbaarheid 
opgesteld. Eén van de doelen van deze regeling is de mogelijkheid van medewerkers 
om als eerste te reageren op nieuwe vacatures. Bij geschiktheid ontstaat hierdoor een 
roll-over principe, waarbij de medewerker een nieuwe functie aanvaardt en daarmee 
ook voor de organisatie als waardevol personeelslid behouden blijft.

•	 Asbestprotocol
Al onze mutatie-opzichters en technisch managers hebben een opleiding 
asbestherkenning gevolgd.
In de situatie dat zij in een woning asbest herkennen treedt ons asbestprotocol in 
werking.

•	 Regeling	Elders	Werken
In samenspraak met de Ondernemingsraad is in 2017 de Regeling Elders Werken 
opgesteld en in werking getreden.

De mogelijkheid om vanaf huis je werk te doen is hét belangrijkste onderdeel van 
flexibiliteit op de werkvloer. Dat vindt 36% van de Nederlandse werknemers. De 
Nederlandse werknemer heeft flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Maar liefst 46 
procent van de Nederlandse werknemers noemt flexibiliteit vanuit de werkgever als 
een van de drie belangrijkste voorwaarden om wel of niet voor een baan te kiezen. Dit 
blijkt uit een wereldwijd onderzoek van ManpowerGroup Solutions naar flexibiliteit op 
het werk onder 14.000 werknemers.

Door het invoeren van de Regeling Elders Werken hebben wij eveneens bereikt dat het 
(onnodig) afleggen van CO2 intensieve kilometers worden gereduceerd.

 

Regelingen:
Per 1 januari 2016 zijn er diverse nieuwe regelingen van kracht geworden. Zo zijn 
aangepast:

•	 Integriteitsprocedure
Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement is een actief en prominent lid van de 
brancheorganisatie Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Een belangrijke 
doelstelling van VGM NL is het professionaliseren van de sector. Daarbij speelt het 
bewaken en verbeteren van de reputatie van dienstverleners op het gebied van 
vastgoedmanagement een grote rol. De basis daarvan is het garanderen van de kwaliteit. 
Met de ondertekening van de VGM NL-gedragscode garanderen leden dat zij en hun 
medewerkers de uitgangspunten van de code hanteren tijdens het uitoefenen van hun 
beroep/vak. Ondertekening van de gedragscode is één van de lidmaatschapseisen.

•	 Klokkenluidersregeling
Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement vraagt van haar medewerkers hoge normen 
op het gebied van openheid, fatsoen en integriteit. Tegelijkertijd willen wij een open 
werksfeer bevorderen, waarin medewerkers elkaar aanmoedigen zich aan de regels te 
houden en elkaar aanspreken op het eventueel niet correct naleven daarvan. Op deze 
manier zullen de meeste incidenten aan de kaak gesteld worden, voordat zich echte 
misstanden voordoen. 
 
Desondanks is het mogelijk dat er zich een ongewenste situatie of misstand voordoet, 
waarbij een medewerker zich belemmerd voelt om deze op de gebruikelijke wijze te 
bespreken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn omdat hij/zij collega’s niet wil afvallen 
of bang is voor tegenmaatregelen. Voor deze situaties is een klokkenluidersregeling 
opgesteld. Via deze klokkenluidersregeling kan een (ex-) medewerker melding maken 
van een ernstige misstand, zonder bang te hoeven zijn voor strafmaatregelen of een 
oneerlijke behandeling.

•	 Klachtenprocedure	(zowel	in-	als	extern)
Reeds langjarig kent Van ’t Hof Rijnland een klachtenprocedure. 

Ondanks onze zorg om iedereen tevreden te stellen kan het voorkomen dat iemand niet 
tevreden is over onze organisatie of één van onze medewerkers. Onder het motto ‘a 
complaint is a gift’ vragen wij een ieder ons op de hoogte te brengen van eventuele 
ontevredenheden. De melding kan ons helpen om onze dienstverlening verder te 
verbeteren.

Onze klachtenprocedure is te vinden op onze website: 
www.hof-rijnland.nl/klachtenprocedure/
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Zelfverklaring ISO 26000
In 2014 zijn wij begonnen met het vastleggen van onze MVO doelstellingen.

Hieronder treft u de zelfverklaring van Van ’t Hof Rijnland aan, opgesteld volgens de 
richtlijnen van de ISO 26000.

Wij zijn ons bewust van onze rol, bijdrage en het belang van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Ter verduidelijking hiervan hebben wij de zelfverklaring opgestel

Zelfverklaring Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement volgens ISO 26000

De directie van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. verklaren NEN-ISO 
26000:2010, Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, te hebben 
onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces zoals beschreven in NPR 
9026:2011.

Van ’t Hof Rijnland erkent haar rol in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, op allerlei vlakken. In het kader van MVO worden door onze organisatie 
jaarlijks diverse initiatieven ondernomen. De ISO 26000 vormt hierbij een kader 
waarlangs wij onze initiatieven toetsen.

Van ’t Hof Rijnland geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van 
de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de 
volgende gebieden:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO
2. Identificeren en betrekken van stakeholders
3. De zeven kernthema’s en 37 MVO onderwerpen
4. Integratie van MVO binnen de organisatie

Zoetermeer, 12 juni 2017

C.W.A. van Dijk   R.R. Kaufmann   M. Kuijten
Directeur    Algemeen directeur   Commercieel   
           directeur

MVO Nederland
Wij zijn partner van MVO Nederland en hebben het partnermanifest ondertekend. 
Hiermee verklaren wij de daarin beschreven visie op MVO te hanteren als uitgangspunt 
voor alle bedrijfsbeslissingen en onderschrijven de genoemde MVO-uitgangspunten.

De uitgangspunten zijn:

1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen  
  people, planet en profit;
2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij  
  door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zoveel als  
  kan te reduceren en waar mogelijk volledig schoon te produceren;
3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze   
  medewerkers;
4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht,   
  herkomst, cultuur en leeftijd;
5. Wij creëren kansen voor groepen, die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben;
6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en 
  milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een   
  belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze 
  leveranciers en afnemers;
7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame   
  producten en diensten;
8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis  
  en ervaringen actief te delen;
9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij  
  zijn verbonden.
10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen   
  eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in  
  overleg te treden.



Voorwoord

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
MVO-jaarverslag 2017

3534

Eigendomsinformatie hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor 
vertrouwelijke informatie of informatie waarmee wettelijke, commerciële of privacy 
verplichtingen kunnen worden geschonden. 

a. Zijn het doel, de aard en de plaats van de activiteiten van Van ’t Hof Rijnland 
Vastgoedmanagement B.V. transparant?

 Van ’t Hof Rijnland is een vastgoedmanagementorganisatie die via diverse uitingen 
haar activiteiten en vestigingslocaties nadrukkelijk naar buiten brengt. De uitingen 
zijn	zowel	 te	vinden	op	de	complete	website	www.hof-rijnland.nl,	 via	advertenties/
reclames, briefpapier, uitingen via sociale media (waaronder LinkedIn), et cetera.

 

b. Zijn de eigendomsverhoudingen van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. 
transparant en is bekend wie de feitelijke zeggenschap heeft?

 De eigendomsverhoudingen zijn vastgelegd in de Kamer van Koophandel. De dagelijkse 
leiding berust bij de directie van Van ’t Hof Rijnland. De directie legt verantwoording 
af aan de Raad van Commissarissen, zoals deze eveneens in de Kamer van Koophandel 
zijn opgenomen.

c. Is transparant wie binnen Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. welke functie 
heeft en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij die functie horen?

 Op het intranet van Van ’t Hof Rijnland – voor ieder personeelslid toegankelijk – is een 
opsomming van alle personeelsleden en de bij hen behorende functies opgenomen. 
Voor alle functies binnen Van ’t Hof Rijnland is een functieprofiel met bijbehorende 
functie-eisen,	competenties	en	verantwoordelijkheden	opgesteld.	Met	betrekking	tot	
de	tekeningsbevoegdheid	van	personeelsleden	is	een	tekenmatrix	opgesteld.	Binnen	de	
Kamer van Koophandel is de tekeningsbevoegdheid van de directieleden van Van ’t Hof 
Rijnland vastgelegd. 

d. Is de manier van besluitvorming binnen Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
B.V. transparant?

Hiertoe worden drie soorten van besluitvorming onderscheiden:
1.	 Besluitvorming	met	betrekking	tot	het	onroerend	goed	dat	wij	namens	derden		
  beheren. Hierbij geldt dat de eigenaar(s) de uiteindelijke besluiten nemen. Van  
  ’t Hof Rijnland is hierbij adviseur namens opdrachtgever;
2.	 Besluitvorming	en	eindverantwoordelijkheid	door	de	directie	en/of	
  Raad van Commissarissen;
3.	 Besluitvorming	binnen	de	organisatie,	waarbij	(indien	nodig	of	gewenst)	
  de directie voor advies wordt gevraagd.

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Van ’t Hof Rijnland hiermee omgaat

1. Rekenschap

Het afleggen van rekenschap betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor 
de impact die het heeft op de maatschappij, de economie en milieu. Dat een bedrijf 
op deze verantwoordelijkheid mag worden aangesproken en naar aanleiding daarvan 
verbeteringen doorvoert.

De mate waarin een bedrijf rekenschap aflegt, verschilt per bedrijf en is afhankelijk van 
de invloed die het bedrijf heeft op zijn omgeving. Hoe meer invloed een bedrijf heeft, 
hoe meer rekenschap moet worden afgelegd.

a. Op welke wijze legt Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. verantwoording 
af over de effecten van haar bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu en de 
economie en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten?

	 Sinds	 het	 boekjaar	 2016	 stelt	 Van	 ’t	 Hof	 Rijnland	 jaarlijks	 een	 MVO-jaarverslag	
op, waarin zij haar eigen inspanningen op het gebied van MVO en duurzaamheid 
nader toelicht. Tevens wordt Van ’t Hof Rijnland jaarlijks door meerdere van haar 
opdrachtgevers	op	diverse	MVO-aspecten	beoordeeld.

b. Op welke wijze legt Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. verantwoording af 
over de genomen maatregelen om herhaling van de eventuele negatieve effecten te 
voorkomen?

	 Met	betrekking	tot	de	MVO-aspecten	wordt	dit	met	diverse	opdrachtgevers	besproken	
tijdens	kwartaaloverleggen,	alsmede	MVO-	en/of	duurzaamheidsbijeenkomsten.

 Met betrekking tot binnengekomen klachten wordt er jaarlijks gekeken welke (soort) 
klachten binnengekomen zijn, wat er gedaan is om deze klacht te verhelpen en hoe 
in de toekomst voorkomen kan worden dat een vergelijkbare situatie zich andermaal 
voordoet.

2. Transparantie

Alle bedrijfsbeslissingen en –activiteiten hebben impact op de omgeving (de 
maatschappij en het milieu) van het bedrijf. Een bedrijf moet daarom laten zien 
waar haar beleid, besluiten en activiteiten zijn en welke invloed die hebben op de 
maatschappij en het milieu.

Het is belangrijk dat de informatie die een bedrijf geeft tijdig, duidelijk en volledig 
beschikbaar wordt gesteld, op een voor de omgeving begrijpelijke manier. Op deze 
manier kan die omgeving namelijk goed beoordelen welke impact de bedrijfsbeslissingen 
en –activiteiten op haar hebben.
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3. Ethisch gedrag

Ethisch gedrag gaat over oprecht, rechtvaardig en integer gedrag van een organisatie. 
Deze waarden vertalen zich in zorg voor mensen, dieren en milieu. Ook gaat het over 
de aandacht voor de effecten van haar gedrag op haar stakeholders.

a. Zijn de kernwaarden en principes van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. 
bekend?

 De kernwaarden en principes zijn terug te vinden op het intranet van Van ’t Hof 
Rijnland. Tevens zij ze opgenomen in het ArbeidsVoorwaardenReglement.

	 Eind	 2017	 zal	 er	 een	 nieuwe	missie,	 visie	 en	 kernwaarden	worden	 geïntroduceerd.	
Deze zullen op al onze vestigingen (meermaals) duidelijk zichtbaar gecommuniceerd 
worden.

b. Zijn bestuursstructuren van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. zodanig 
ingericht dat ethisch gedrag wordt bevorderd (denk aan het voorkomen van 
belangenverstrengeling binnen en buiten de organisatie)?

 Van	 ’t	 Hof	 Rijnland	 kent	 op	 een	 groot	 aantal	 plekken	 een	 4-ogen	 principe.	 Tevens	
wordt er onderscheid in autorisatie gemaakt, hetgeen onethisch gedrag beperkt. Als 
onderdeel van het ArbeidsVoorwaardenReglement hebben alle medewerkers ingestemd 
met en getekend voor een integriteitsprocedure. 

c. Zijn er binnen Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. normen voor ethisch 
gedrag geformuleerd, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt? 
Hierbij kunnen voor verschillende functies andere gedragsnormen gelden.

 Van ’t Hof Rijnland kent een integriteitsprocedure, waarin bepalingen met betrekking 
tot ethisch gedrag zijn opgenomen. De integriteitscode maakt een onderdeel uit van 
het ArbeidsVoorwaardenReglement en is eveneens op het intranet terug te vinden.

d. Op welke wijze wordt het naleven van deze normen binnen Van ’t Hof Rijnland 
Vastgoedmanagement B.V. bevorderd, gemonitord, ondersteund en verstrekt?

 Alle medewerkers van Van ’t Hof Rijnland hebben de integriteitsprocedure ondertekend. 
Integriteitskwesties worden besproken door directie en/of leidinggevende met het 
betreffende personeelslid. Indien nodig of gewenst worden integriteitskwesties met 
een grotere groep medewerkers besproken.

 

e. Is transparant hoe de MVO prestaties van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
B.V. geëvalueerd worden en wat de uitkomsten van deze evaluaties zijn?

 Het	eigen	MVO-beleid	is	een	onderwerp	tijdens	directie	overleggen.	Daarnaast	legt	Van	
’t	Hof	Rijnland	verantwoording	af	door	middel	van	haar	MVO-jaarverslag	en	richting	
haar opdrachtgevers.

f. Is transparant wat de financiële prestaties van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement 
B.V. zijn en waar de financiële middelen vandaan komen?

 Van ’t Hof Rijnland deponeert jaarlijks haar jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, 
conform het gestelde in de Wet. De financiële middelen zijn afkomstig vanuit het eigen 
vermogen en opgebouwde werkkapitaal. De organisatie kent geen externe financiering.

g. Is transparant wat de gevolgen van de bedrijfsbeslissingen en –activiteiten van Van 
’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. zijn voor de omgeving (belanghebbenden, 
de maatschappij, het milieu, etc.)?

Beslissingen	die	de	organisatie	neemt	en	activiteiten	die	worden	ontplooid	worden	
gecommuniceerd met de betreffende stakeholders, waaronder begrepen onze 
opdrachtgevers, huurders/kopers van de woningen, commissies en/of besturen binnen 
de beheerde gebouwen, medewerkers, leveranciers, overheden (indien van toepassing), 
et cetera.
 

h. Is transparant wie door Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. als stakeholders 
worden beschouwd, op welke manier deze stakeholders geselecteerd zijn en hoe deze 
stakeholders betrokken worden bij de organisatie?

Enkele van onze stakeholders (niet limitatief en in willekeurige volgorde) zijn:
-	Eigenaars	c.q.	beleggers	van	onroerende	goederen	(opdrachtgevers);
-	Verenigingen	van	Eigenaars	(opdrachtgevers);
-	Huurders	van	door	ons	beheerde	onroerend	goederen;
-	Medewerkers;
-	Leveranciers;
-	Overheden;
-	Branche-organisaties,	 zoals	 Vastgoedmanagement	 Nederland	 (VGM.nl),	 Nederlands	
Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP) en Stichting VastgoedManagementExpert 
(VGME);
-	Aandeelhouders	van	Van	’t	Hof	Rijnland;
-	Raad	van	Commissarissen	van	Van	’t	Hof	Rijnland;
-	Et	cetera.
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b. Op welke manieren kunnen de stakeholders van Van ’t Hof Rijnland  
Vastgoedmanagement B.V. in contact komen om invloed uit te oefenen?

 De stakeholders kunnen zich tot Van ’t Hof Rijnland wenden via haar kantoren, het 
internet (email), per post en telefoon, alsmede via haar medewerkers. Uitoefening van 
invloed kan op die plaats/tijd die daarvoor bestemd is. Hierbij kan gedacht worden 
aan Algemene Leden Vergaderingen (VvE), kwartaaloverleggen (eigenaars/beleggers 
van onroerende goederen), directie en/of Raad van Commissarissen vergaderingen, 
jaarvergaderingen van brancheorganisaties, et cetera.

 

c. Op welke manieren onderkent Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. dat de 
stakeholders de activiteiten van de organisatie kunnen beïnvloeden?

 Enkele voorbeelden waarbij stakeholders de activiteiten van de organisatie kunnen 
beïnvloeden	zijn:

	 -	VvE:	Algemene	Leden	Vergaderingen;
	 -	Eigenaars/beleggers	van	onroerende	goederen:	kwartaaloverleggen;
	 -	Directie	en/of	Raad	van	Commissarissen:	directie	overleggen	en	RvC-vergaderingen;
	 -	Brancheorganisaties:	jaarvergaderingen;
	 -	Et	cetera.

d. Op welke manieren weegt Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. de belangen 
van haar (formele en informele) stakeholders mee bij de activiteiten van de 
organisatie?

 De belangen van stakeholders worden mee gewogen ten tijde van de besluitvorming. Het 
uiteindelijke besluit wordt – indien van toepassing – gemotiveerd aan de stakeholder(s) 
gecommuniceerd.

5. Respect voor de rechtsorde

Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een bedrijf de wet- en regelgeving 
moet naleven, ook als het naleven van deze wetten en regels niet of beperkt wordt 
gehandhaafd door de overheid. Het naleven van wet- en regelgeving geldt voor alle 
rechtsgebieden (jurisdicties) waarin een bedrijf actief is.

a. Hoe beoordeelt Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. periodiek of 
  de organisatie nog voldoet aan de wet- en regelgeving?

  De	Wet-	en	regelgeving	waarmee	Van	’t	Hof	Rijnland	dagelijks	te	maken	heeft,	is	breed,	
veelomvattend en aan verandering onderhevig. Door abonnementen op vakbladen, 
lidmaatschappen van brancheorganisaties, het bijwonen van seminars, et cetera, 
wordt	de	kennis	up-to-date	gehouden.	Indien	benodigd	en/of	gewenst	wordt	externe	

e. Op welke wijze kan onethisch gedrag door mensen binnen en buiten Van ’t Hof 
Rijnland Vastgoedmanagement B.V. worden gemeld, zonder bang te hoeven zijn voor 
represailles (bv. een klokkenluidersregeling).

 Van ’t Hof Rijnland kent reeds langjarig een klokkenluidersregeling, welke een onderdeel 
uitmaakt van het ArbeidsVoorwaardenReglement en is eveneens op het intranet terug 
te vinden is. Van ’t Hof Rijnland kent zowel een interne als externe vertrouwenspersoon.

f. Hoe wordt er binnen Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. omgegaan met 
situaties waarin ethisch gedrag conflicteert met lokale wet- en regelgeving, of deze 
niet bestaat?

 Indien er geen regelgeving bestaat of aanwezig is, zal er bij conflicten tussen ethisch 
gedrag	en	(lokale)	Wet-	en	regelgeving	door	de	directie	in	alle	redelijkheid	en	billijkheid	
gehandeld worden, al dan niet na externe consultatie.

g. Hoe gaat Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. om met dierenwelzijn?

 De dagelijkse activiteiten van Van ’t Hof Rijnland hebben niet met dieren(welzijn) 
 te maken.

4. Respect voor stakeholdersbelangen

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten 
en besluiten van een bedrijf. Daarom hebben zij belang bij de activiteiten en besluiten 
van een bedrijf. Het is belangrijk dat bedrijven deze belangen meewegen bij het maken 
van beslissingen.

a. Heeft Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. haar stakeholders geïdentificeerd? 
Zo ja, wie zijn dit? Maak hierbij onderscheid tussen stakeholders waarmee wel of niet 
een formele relatie bestaat.

Enkele van onze stakeholders (niet limitatief en in willekeurige volgorde) zijn:
-	Eigenaars	c.q.	beleggers	van	onroerende	goederen	(opdrachtgevers);
-	Verenigingen	van	Eigenaars	(opdrachtgevers);
-	Huurders	van	door	ons	beheerde	onroerend	goederen;
-	Medewerkers;
-	Leveranciers;
-	Overheden;
-	Branche-organisaties,	 zoals	 Vastgoedmanagement	 Nederland	 (VGM.nl),	 Nederlands	
Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP) en Stichting VastgoedManagementExpert 
(VGME);
-	Aandeelhouders	van	Van	’t	Hof	Rijnland;
-	Raad	van	Commissarissen	van	Van	’t	Hof	Rijnland;
-	Et	cetera.
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7. Respect voor mensenrechten

Dit principe houdt in dat een bedrijf de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens erkent, respecteert en waar mogelijk bevordert. Deze rechten gelden voor ieder 
mens op de wereld.

a. Op welke manieren gaat Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. om met de 
mensenrechten of met situaties waarin deze onvoldoende zijn beschermd?

 Van ’t Hof Rijnland is alleen in Nederland actief, alwaar de mensenrechten goed 
beschermd zijn.

kennis ingehuurd of –gekocht. Het vorenstaande geldt voor alle medewerkers van Van 
’t Hof Rijnland.

b. Hoe worden de medewerkers van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. 
geïnformeerd over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij zich hieraan 
kunnen houden?

		 Belangrijke	wijzigingen	 in	Wet-	en	regelgeving	wordt	gecommuniceerd	met	degenen	
die	daar	(dagelijks)	mee	te	maken	hebben.	Indien	het	Wet-	en	regelgeving	betreft	die	
een ieder aangaat, zal dit via het intranet en/of per email worden gecommuniceerd. 
Indien	nodig	en/of	gewenst	worden	er	in-	of	externe	bijeenkomsten	georganiseerd	of	
bezocht.

c. Hoe gaat Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. om met het naleven van de 
wet in landen waar handhaving door de overheid gebrekkig is?

  Van ’t Hof Rijnland is alleen in Nederland actief.
 

6. Respect voor internationale gedragsnormen

Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij 
voldoende wordt beschermd. Een bedrijf moet daarom zoveel mogelijk de internationale 
gedragsnormen (zoals de OESO-richtlijnen) respecteren.

a. Hoe gaat Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. om met haar activiteiten in 
gebieden waar de internationale gedragsnormen niet worden nageleefd en probeert 
zij relevante organisaties of autoriteiten te overtuigen de wet- en regelgeving aan 
te passen?

 Van ’t Hof Rijnland is alleen in Nederland actief.

b. Hoe voorkomt Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. dat zij medeplichtig 
is aan het schenden van internationale gedragsnormen door andere organisaties 
(bijvoorbeeld leveranciers)?

 Van ’t Hof Rijnland is alleen in Nederland actief. Indien zou blijken dat bijvoorbeeld 
leveranciers zich niet zouden houden aan internationale gedragsnormen, dan kan – na 
toepassing van hoor en wederhoor – de relatie verbroken worden.

c. Hoe verzekert Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V. het naleven van 
internationale gedragsnormen in situaties waarin de wet minder of geen eisen 
worden gesteld aan bescherming van milieu en maatschappij?

 Van ’t Hof Rijnland is alleen in Nederland actief.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BV

J.L. van Rijweg 20

2713 JA ZOETERMEER 

info@hof-rijnland.nl

www.hof-rijnland.nl


