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Voorwoord 

Voorwoord 

Tijdens mijn studie Bouwkunde aan de HTS had ik het gevoel dat ik iets miste. Alleen 
techniek was het niet voor mij. Het was mijn decaan die mij attent maakte op de studie 
'Techniek en Maatschappij'. Dat bleek het voor mij helemaal te zijn. 
In september 1995 began ik vol frisse moed aan mijn nieuwe studie. Hoe ver de studie 
ook vorderde, ik vond het allemaal even boeiend. De veelzijdigheid van de studie 
probeerde ik zoveel moge/ijk trouw te blijven. 
En inmiddels is ook deze studie bijna afgerond. Voor u ligt het verslag van de /aatste 
fase van mijn studie, het afstuderen. Mijn afstudeeropdracht is uitgevoerd voor stichting 
Hertoghuizen, een woningcorporatie in 's-Hertogenbosch. 
Mijn afstudeerperiode was een periode die ik over het algemeen a/s leuk en /eerzaam heb 
ervaren. Tijdens het afstuderen hebben al/erlei mensen mij bijgestaan. Deze mensen wit 
ik hier dan ook hartelijk danken. Ats eerste wit ik mijn begeleiders bedanken, voor hun 
ideeen en adviezen. Bert, voor wie dit de eerste kennismaking met de corporatiewereld 
was, dwong mij daardoor kritisch te kijken naar mijn formuleringen. Jos, die veel 
ervaring had met soortgelijke onderzoeken, kon mij veel tips geven. En Huib, hoofd 
Verhuur en Bewonerszaken, kon mij vertellen aan welke informatie behoefte bestond. 
Ook dank ik Eliane die vaak de rot van vierde bege/eider op haar nam en vooral in het 
begin mij wist te vertellen waar en bij wie ik informatie kon ha/en. 
Verder dank ik a/le andere medewerkers bij Hertoghuizen die mij hebben bijgestaan met 
praktische of morele ondersteuning. Vooral Anthony, Ton en de medewerkers van de 
afdeling Verhuur en Bewonerszaken wit ik bedanken voor het beantwoorden van al mijn 
vragen. 
Verder bedank ik mijn ouders, mijn huisgenoten en mijn vrienden die mij het afge/open 
jaar op al/erlei manieren hebben bijgestaan. En natuurlijk bedank ik Michael, die altijd het 
grootste vertrouwen in mij heeft gehad. 

Bedankt, Christe/van Vught 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Aanleiding 

De laatste jaren zijn er voor woningcorporaties grate veranderingen geweest. De 
overheid vraagt steeds meer zelfstandigheid van corporaties, ook financieel. Mede 
hierdoor is voor corporaties de noodzaak ontstaan om marktgericht te opereren en de 
verhuurbaarheid van de woningen in de gaten te houden. 
In april 1997 zijn de corporaties in 's-Hertogenbosch overgestapt op een nieuwe wijze 
van woonruimteverdeling. Binnen het zogenaamde aanbodmodel warden woningen 
verdeeld met behulp van advertenties. Stichting Hertoghuizen vraagt zich af welke 
bruikbare informatie uit het, bij het woonruimteverdelingssysteem behorende bestand 
gehaald kan warden. 

Onderzoeksvragen 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

Welke analyses van de vraagkant en aanbodkant van de corporatiewoningmarkt zijn 
te ma ken met behulp van de bestanden behorend bij het 
woonruimteverdelingssysteem dat onder meer door stichting Hertoghuizen wordt 
gebruikt, welke informatie komt uit deze analyses en welke adviezen, aanbevelingen 
en nieuwe ideeen zijn te geven? 

Om de probleemstelling te beantwoorden wordt het onderzoek in een aantal delen 
opgesplitst. In het eerste deel wordt bekeken met welke doelgroepen Hertoghuizen 
werkt en of er nieuwe doelgroepen geformuleerd moeten warden, in het tweede deel 
warden de aanbodkant en de vraagkant van de corporatiewoningmarkt bestudeerd. In 
het derde deel wordt bekeken hoe de aanbodkant en de vraagkant door de 
woningzoekenden op elkaar warden afgestemd. 
Voor het onderzoek zijn de bestanden beschikbaar, die gebruikt 
woonruimteverdelingssysteem in 's-Hertogenbosch. Hierin 
huishoudenskenmerken van de ingeschreven woningzoekenden en 
van de geadverteerde woningen geregistreerd. 

Doelgroepen 

warden voor het 
staan enkele 

woningkenmerken 

Allereerst warden de doelgroepen die gebruikt warden bij Hertoghuizen in kaart 
gebracht, waarna nieuwe doelgroepen geformuleerd warden. Voor het formuleren van 
doelgroepen warden een aantal voorwaarden gesteld. De doelgroepen moeten voor de 
corparatie direct herkenbaar zijn bij het contact tussen de waningzaekende en de 
carporatie. Tevens maeten zij geregistreerd staan in het waningzaekendenbestand. 
Daarnaast moeten zij valledig zijn en elkaar uitsluiten. Er dient rekening gehauden 
warden met de vaarwaarden in de relevante wetgeving en zij maeten onderling 
verschillen in de gevolgen die het woanruimteverdelingssysteem vaor hen heeft. 
Uitgaande van deze vaorwaarden warden de daelgroepen gedefinieerd. Er wardt gebruik 
gemaakt van twee verschillende indelingen. leder huishauden wardt dus bij beide 
indelingen een keer ingedeeld. De eerste indeling kent vier categarieen, te weten de 
allachtane daarstromers, de allachtane starters, de autachtane daarstromers en de 
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Samenvatting 

autochtone starters. De tweede indeling kent twee categorieen, te weten huishoudens 
die de urgentie-status hebben en huishoudens die geen urgentie-status hebben. 

Aanbodkant corporatiewoningmarkt 

Om de aanbodkant te analyseren worden woningen ingedeeld aan de hand van enkele 
woningkenmerken. Deze woningkenmerken zijn: wijk waarin de woning staat, het 
woningtype en de corporatie waarvan de woning is. 
De verhuurbaarheid van de verschillende woningen wordt gemeten. Dit gebeurt met 
behulp van een viertal indicatoren, te weten mutatiegraad, leegstandsgraad, 
aanbiedingsgraad en populariteit. De samenhang tussen de woningkenmerken, de 
indicatoren en de verhuurbaarheid is te zien in onderstaande figuur. 

Sam ens telling 
woningbestand 

Woningtype 

Wijk 

Corporatie 

Mutatie
graad 

Leegstands
graad 

Wachttijd 

Reactie
graad 

Populariteit 

De mutatiegraad is het aantal verhuizingen dat per jaar plaatsvindt gedeeld door het 
aantal woningen in bezit. De leegstandsgraad is het aantal dagen dat een woning heeft 
leeg gestaan gedeeld door de verhuurbare periode. De aanbiedingsgraad is het aantal 
aanbiedingen dat nodig is om een woning te verhuren. 
De populariteit wordt gemeten met behulp van de wachttijd voor de woning en de 
reactiegraad. De reactiegraad is het aantal reacties dat binnen komt op een 
geadverteerde woning. De wachttijd is de tijd dat het huishouden dat de woning betrekt 
ingeschreven heeft gestaan. 
Om met de indicatoren de verhuurbaarheid te bepalen zijn de indicatoren omgerekend 

vii 



Samenvatting 

met behulp van een normwaarde. Als normwaarde wordt het gemiddelde van het 
complete corporatiewoningbestand in 's-Hertogenbosch gebruikt. 
De verschillende indicatoren worden met een verschillend gewicht in de 
verhuurbaarheidsindex opgenomen. Het gewogen gemiddelde van de indicatoren geeft 
de verhuurbaarheidsindex (VBI) van de woning. 
Een VBI van meer dan 100 wil zeggen dat de woning slechter dan gemiddeld is te 
verhuren. Een VBI van minder dan 100 wil zeggen dat de woning beter dan gemiddeld 
valt te verhuren . 
Het blijkt dat de woningen van Hertoghuizen een slechter dan gemiddelde 
verhuurbaarheid hebben. De oorzaak daarvoor is de hoge aanbiedingsgraad en de hoge 
leegstandsgraad. 

Vraagkant van de corporatiewoningmarkt 

Aan de vraagkant van de corporatiewoningmarkt is de belangrijkste variabele de 
slaagkans van een huishouden. Van invloed op de slaagkans is de objectiviteit van de 
toewijzing, de inzichtelijkheid, de vraag van de woningzoekende, de aanwijzing van 
woningen aan speciale doelgroepen en de gehanteerde passendheid- en volgordecriteria. 
De huishoudkenmerken be"invloeden op hun beurt deze zaken weer. De samenhang 
tussen de huishoudkenmerken, de slaagkansindicatoren en de slaagkans is te zien in 
onderstaande figuur. 

j Urgentie 

Nationaliteit 

~tarter/ 1//-
doorstrom er 
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.-----___, 0 bjectiviteit 

Wachttijd 

toewijzing 

lnzichtelijk
held 

Structuur 
vd vraag 

Aanwljzlng r------------;ii Slaagkans 
spec doelgr 

Volgorde
crlterla 



Samenvatting 

De slaagkansen warden voor de verschillende doelgroepen bepaald. Dit gebeurt door de 
realisatiegraad en de wachttijd van het huishouden te berekenen. De realisatiegraad is 
het percentage woningzoekenden dat geslaagd is in het verkrijgen van een woning. De 
wachttijd is de tijd dat een huishouden gemiddeld moet wachten voor een woning. 
Verder wordt gekeken naar de objectiviteit van de toewijzing van woningen aan de 
doelgroepen, de inzichtelijkheid van het woonruimteverdelingssysteem voor de 
doelgroepen en de aanwijzing van woningen aan de doelgroepen. 
De objectiviteit van de toewijzing wordt gemeten door te bepalen welk percentage van 
de woningzoekenden wordt afgewezen nadat zij als eerste zijn geeindigd. De 
inzichtelijkheid van het woonruimteverdelingssysteem wordt gemeten door te bepalen 
welk percentage van de reacties niet-gekwalificeerd is. Door het percentage toewijzingen 
dat door directe koppeling tot stand is gekomen te bepalen wordt gemeten in hoeverre 
woningen warden aangewezen aan de nieuw geformuleerde doelgroepen. 
Het blijkt dat allochtone starters de hoogste slaagkans hebben en allochtone 
doorstromers de laagste. De lage slaagkans voor allochtone doorstromers is te verklaren 
door het hoge percentage niet-gekwalificeerde reacties, de hoge kans om overgeslagen 
te warden en de lage kans om een woning te krijgen via directe koppeling. 
De hoge slaagkans van allochtone starters valt gedeeltelijk te verklaren door het feit dat 
zij een grate kans hebben om direct gekoppeld te warden. 

Afstemming aanbodkant en vraagkant 

Om te slagen in het verkrijgen van een woning zal een woningzoekende zijn vraag 
moeten afstemmen op het aanbod. De veronderstelling hoe substitutiegedrag plaats 
vindt is grafisch weer gegeven in onderstaande figuur. 

Verhuurbaar
heid 

! 
Substitutie 
vraag 

Verkrijgen 
woning 

Nee 

Ja 

Slaagkans 

Voordracht 

Nee 

Acceptatle
mogelljkheld 

Ja 

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de 
woningzoekende zijn vraag bijstelt. Tevens 
wordt bekeken aan welke woningwens hij het 
eerste concessies doet. 
Om substitutiegedrag in kaart te brengen is een 
groep woningzoekenden geselecteerd die 
enerzijds voldoende groat is en anderzijds een 
voldoende aantal keer heeft gereageerd. 
Voor iedere geselecteerde woningzoekende 
warden de woningkenmerken van de 
achtereenvolgende reacties in kaart gebracht. 
Vervolgens is gekeken in hoeverre elk kenmerk 
in kwaliteit af- of toeneemt en in welke mate dit 
gebeurt. Deze gegevens warden gemiddeld voor 
de verschillende doelgroepen en deze 
gemiddelden warden bekeken. Voor tien 
woningzoekenden uit iedere doelgroep warden 
de achtereenvolgende reacties ook individueel 
bekeken. 
Het blijkt zo te zijn dat er enkele individuele 
huishoudens zijn die substitutie vertonen op 
woningtypen. Op groepsniveau is de substitutie 
niet waar te nemen. Autochtonen substitueren 
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Samenvatting 

ook op huurprijs. De huurprijs van de negentiende reactie is ongeveer vijftig gulden hoger 
dan de huurprijs uit de eerste reactie. Ook op individueel niveau is dit waar te nemen. 
Allochtonen substitueren niet op huurprijs. Zij reageren van begin af aan op, gezien het 
huishoudinkomen, relatief dure woningen. 
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1. lnleiding 

1 . lnleiding 

Onze samenleving is op veel terreinen volop in beweging. Zo is het marktdenken steeds 
belangrijker geworden, ook in kringen waar dat voorheen niet zo vanzelfsprekend was. 
Mede daardoor staan woningcorporaties nog grate veranderingen te wachten. De 
gevolgen van de verzelfstandiging zijn nog niet uitgewerkt. Men moet nieuwe initiatieven 
ontwikkelen en antwoorden geven op ingrijpende veranderingen in de markt. De 
verantwoording van de woningcorporaties voor de kwaliteit en leefbaarheid van een 
groat deel van de wijken en buurten is niet alleen een uitdaging. Het dwingt hen ook een 
goede keuze te maken hoe zij, met een sociale inslag, op een bedrijfseconomische 
verantwoorde wijze gaan ontwikkelen, investeren en beheren (NWR, 1997a). 
Ook met de woonruimteverdeling zijn nieuwe wegen ingeslagen. Het traditionele 
distributiemodel is op veel plaatsen vervangen door het aanbodmodel dat in 1990 in 
Delft werd ge"introduceerd, of varianten hierop. lnmiddels warden in meer dan 200 van 
de 625 gemeenten de woningen al verdeeld via advertenties. Kenmerken van het 
aanbodsysteem zijn inzicht in woningaanbod, eigen initiatief en keuzevrijheid van de 
woonconsument en de transparantie van het systeem. Gemeenten en corporaties laten 
met dit systeem zien dat ze belang hechten aan markt- en klantgericht werken. 

1. 1 Stichting Hertoghuizen 

Stichting Hertoghuizen is een middelgrote woningcorporatie in 's-Hertogenbosch. 
Hertoghuizen bouwt, (ver)koopt en beheert ongeveer 7000 woningen. Dit komt overeen 
met circa 14% van het totale woningbestand in 's-Hertogenbosch. Er zijn ongeveer 45 
personen in dienst bij de stichting, verdeeld over vier afdelingen: Verhuur- en 
Bewonerszaken, Financien en Administratie, Technische Dienst en lnterne Zaken. Om 
afstemming tussen de verschillende afdelingen in de uitvoering van het werk te 
bevorderen, is gekozen voor een matrix-achtige structuur. Hierin warden drie rayons 
onderscheiden met daarin uitvoerende medewerkers van de verschillende afdelingen. 
Hertoghuizen is een jonge organisatie, maar heeft tegelijkertijd een lange traditie als 
woningbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Mede als gevolg van de 
verzelfstandiging van woningcorporaties zal de aandacht onder meer warden gericht op 
klant- en marktgericht beheer, de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening en 
projectontwikkeling. 
Het woningbestand van Hertoghuizen bestaat uit ongeveer 60% eengezinswoningen en 
40% etagewoningen. Hertoghuizen heeft vooral veel woningen in het centrum, de 
Graafsewijk, de Aawijk, West I, West II, de Kruiskamp en Zuid. De huurprijzen van de 
woningen van Hertoghuizen zijn gemiddeld iets lager dan die van de andere 
woningcorporaties in 's-Hertogenbosch. De woningen zijn gemiddeld zo'n 10 jaar ouder 
dan de woningen van de overige corporaties. 

De hoofddoelstelling van Stichting Hertoghuizen is: 
'Het bieden van een goede woonsituatie voor mensen die niet in hun eigen 
huisvesting kunnen voorzien en voor mensen die kiezen voor huren. Daarbij richt 
stichting Hertoghuizen haar inspanningen in de eerste p!aats op de aandachtsgroepen 
van het volkshuisvestingsbe/eid' (Hobo, 1996). 

Per 1 april 1997 hebben vier Bossche woningcorporaties (stichting Hertoghuizen, SWH, SSW 
en De Kleine Meierij) het nieuwe woonruimteverdelingssysteem (aanbodmodel) ge"introduceerd 
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1. lnleiding 

in 's-Hertogenbosch. Een woningzoekende kan zich inschrijven bij een van de deelnemende 
corporaties. Na inschrijving en betaling krijgt men woonbonnen toegestuurd. Men kan reageren 
op vrijgekomen woningen, welke wekelijks warden geadverteerd in een huis-aan-huisblad, 
door woonbonnen in te sturen of via het voice-respons systeem. De woning wordt aangeboden 
aan het huishouden dat het !angst ingeschreven staat van de huishoudens die reageren. 
Voorwaarde is wel dat het huishouden voldoet aan de criteria die gesteld zijn voor die woning. 

De uitgangspunten waaraan het nieuwe woonruimteverdelingssysteem moet voldoen volgens 
Hertoghuizen zijn: 
• de woningzoekenden moeten goed begeleid warden bij het bepalen van hun voorkeur; 
• de woningzoekenden moeten keuzevrijheid hebben; 
• de echt-urgenten moeten snel aan een woning geholpen kunnen warden; 
• ook de woningzoekenden die niet in staat zijn assertief te reageren op advertenties moeten 

toch snel een passende aanbieding kunnen krijgen; 
• in uitzonderlijke gevallen moet een inplaatsingsbeleid gevoerd kunnen warden (Hobo, 1996). 
In haar toewijzingsbeleid maakt Hertoghuizen geen verschil tussen allochtonen en autochtonen. 

1.2 Aanleiding 

Doordat de overheid steeds meer zelfstandigheid van de corporaties vraagt, is het voor hen 
noodzakelijk om ook financieel op eigen benen te kunnen staan. De totale exploitatie moet 
ook zonder subsidies positief zijn. Dit roept de noodzaak op om de verhuurbaarheid van 
woningen in de gaten te houden. De huuropbrengsten zijn immers de belangrijkste vorm van 
inkomsten geworden voor woningcorporaties. 
Het in april 1997 in 's-Hertogenbosch in gebruik genomen woonruimteverdelingssysteem 
kan een hulpmiddel zijn om de verhuurbaarheid te observeren. Vandaar dat stichting 
Hertoghuizen ge'interesseerd is naar de informatie, die aanwezig is in de bestanden die bij 
het woonruimteverdelingssysteem horen, over de aanbodkant van de woningmarkt. 
Een nieuw woonruimteverdelingssysteem impliceert andere gevolgen voor woningzoekenden. 
Hertoghuizen wil graag weten welke informatie over woningzoekenden in de sociale huursector 
in 's-Hertogenbosch te halen valt uit de bestanden. 
Dit zou moeten leiden tot adviezen en aanbevelingen die tot doel hebben de verhuurbaarheid 
van het woningbezit op een dusdanig peil te brengen dat de exploitatie van het woningbezit 
van Hertoghuizen in ieder geval niet verliesgevend is. 

1.3 Onderzoeksvragen 

De opdracht van Stichting Hertoghuizen is uitgewerkt in onderzoeksvragen die een basis 
vormen voor dit onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is als volgt: 

Doelstelling: 

12 

Het maken van analyses met behulp van de bestanden behorend bij het 
woonruimteverdelingssysteem dat door stichting Hertoghuizen wordt gebruikt. Bepalen 
hoe de uitkomsten van deze analyses gebruikt kunnen warden voor plannen over technisch 
en sociaa/ beheer op korte en lange termijn. Tevens moeten de uitkomsten van de analyses 
resulteren in adviezen en aanbeve!ingen die tot doe/ hebben het verhogen van de 
verhuurbaarheid. 



1. lnleiding 

Aan de hand van de doelstelling is voor het onderzoek een probleemstelling opgesteld: 

Probleernsteffing: 
Welke analyses van de vraagkant en aanbodkant van de corporatiewoningrnarkt zijn te 
rnaken met behulp van de bestanden behorend bij het woonruirnteverdelingssysteern dat 
onder rneer door stichting Hertoghuizen wordt gebruikt, welke inforrnatie kornt uit deze 
analyses en welke adviezen, aanbevelingen en nieuwe ideeen zijn te geven? 

1.4 Werkwijze 

Het totale onderzoek kan verdee.ld worden in vijf fasen. 
eerste fase: 
De eerste fase van het onderzoek is de verkenningsfase. Deze fase bevat ender meer de 
volgende zaken: 
• een literatuurstudie naar ender meer typen huishoudens, verhuurbaarheid en het 

aanbodmodel en distributiemodel; 
• het bestuderen van de uitgangspunten van het nieuwe woonruimteverdelingssysteem en 

strategisch voorraadbeheer; 
• een kennismaking met het woonruimteverdelingssysteem en de bestanden die het bevat; 
• bestudering van de doelstellingen van Stichting Hertoghuizen. 
tweede f ase: 
De tweede fase van het onderzoek is de doelgroepbepaling. Bestudeerd wordt of de 
groepsindeling waarmee Hertoghuizen werkt nog actueel is, of dat deze moet worden 
aangepast en hoe die aanpassing dan vorm zou moeten krijgen. 
derde fase: 
De derde fase van het onderzoek is de analysefase. Hierin wordt de aanbodkant en vraagkant 
van de corporatiewoningmarkt geanalyseerd. Aan de aanbodkant wordt de populariteit en 
verhuurbaarheid van de verschillende woningen gemeten, met behulp van de bestanden die 
aanwezig zijn. Dit gebeurt door de reactiegraad, de aanbiedingsgraad, de mutatiegraad, de 
leegstandsgraad en de wachttijd van vrijgekomen woningen te bepalen. 
De analyses aan de vraagkant zullen plaatsvinden aan de hand van de in de literatuur gevonden 
verschillen tussen het aanbodmodel en het distributiemodel. Bekeken wordt ook of de 
slaagkansen voor bepaalde huishoudens (bijvoorbeeld allochtonen) afwijken van de overige 
woningzoekenden. 
vierde fase: 
In de vierde fase van het onderzoek wordt de afstemming door woningzoekenden tussen 
de aanbodkant en vraagkant in kaart gebracht. Hierbij wordt een model geformuleerd, aan 
de hand waarvan het substitutiegedrag van de doelgroepen in kaart wordt gebracht. 
vijfde f ase: 
De vijfde en laatste fase is de adviesfase. Mochten er huishoudens zijn die duidelijk verschillen 
met de andere huishoudens (te denken valt aan slaagkans, inzicht in het systeem), dan zal 
hier speciale aandacht aan worden besteed. Ook zullen er ideeen geopperd worden die tot 
doel hebben de verhuurbaarheid op korte en lange termijn te verhogen. Hiervoor worden de 
uitkomsten van de analyses gelegd naast eventuele ideeen die al eerder gemaakt zijn door 
Hertoghuizen. Uiteindelijk leidt deze fase tot het geven van adviezen en aanbevelingen die 
ender meer tot doel hebben: 
• het verhogen van de verhuurbaarheid van woningen; 
• het op een gelijk niveau brengen van de slaagkansen van de nieuw geformuleerde groepen 

woningzoekenden. 
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1 . 5 Deelvragen 

De verschillende fasen van het onderzoek zullen een antwoord geven op een aantal deelvragen, 
die aan de hand van de probleemstelling zijn opgesteld. Deze deelvragen zijn ingedeeld naar 
onderwerpen die samenvallen met de onderzoeksfasen. 

Doelgroepen woningzoekenden: 
1. Welke doelgroepen zijn er bij Hertoghuizen in zijn algemeenheid geformuleerd, 

verschillen deze wezenlijk van elkaar en in hoeverre zijn woningzoekenden hierin 
te passen? 

2. Op basis van welke gegevens kunnen doelgroepen ingedeeld warden? 
3. Welke groepen van woningzoekenden zijn er te onderscheiden op basis van 

gemeenschappelijke kenmerken en verschillen deze groepen wezenlijk van elkaar 
wat betreft hun voorkeuren? 

Analyse: 
4. Welke analyses van de aanbodkant van de corporatiewoningmarkt zijn mogelijk met 

behulp van de reeds bestaande bestanden van Hertoghuizen? 
5. Welke woningkenmerken zijn van invloed op de verhuurbaarheid van woningen? 
6. Welke analyses van de vraagkant van de corporatiewoningmarkt zijn mogelijk met 

behulp van de reeds bestaande bestanden van Hertoghuizen? 
7. Welke huishoudkenmerken zijn van invloed op de slaagkans van woningzoekenden? 
8. Wat zijn de resultaten van deze analyses? 

Afstemming aanbodkant en vraagkant: 
9. Hoe stemmen woningzoekenden hun vraag af op het aanbod van corporatiewoningen? 
10. Hoe valt de afstemming tussen aanbod en vraag te meten? 

Adviesfase: 
11. Welke adviezen en aanbevelingen zijn er te geven op grand van de resultaten? 
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2.1 Doelgroepen 

Men kan doelgroepen vanuit verschillende gezichtspunten bekijken. Doelgroepen vallen onder 
meer in te delen naar huishoudentype, naar woningmarktgegevens of naar aanleiding van 
grenzen die gesteld zijn in relevante wetten. In deze paragraaf warden deze gezichtspunten 
bestudeerd. 

l.J...J.. Huishoudtypen 

In de literatuur warden doelgroepen vaak onderscheiden aan de hand van 
huishoudenskenmerken. Verschillende typen huishoudens hebben vaak ook verschillende 
woonwensen. Er zijn drie soorten ontwikkelingen die van invloed zijn op zowel de 
huishoudenskenmerken als op de woonwensen. Deze drie ontwikkelingen zijn sociaal-culturele 
ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en sociaal-economische ontwikkelingen. De 
invloed van deze factoren op de huishoudenskenmerken en de woonwensen zijn schematisch 
weergegeven in figuur 2.1 (Werf, 1989): 

I 
\1 v 

H uishoudenskenmerken 

lnterne kenmerken : 
- aantal leden van een huishouden 

: - zorg voor afhankelijke kinderen ,' 
J -leefti"d hoofd van een huishouden ~~; 
\l';:,;;:,, ~;~~~,;~=,~~,~~'.:~~,;~':';'' ,,,,,,,,.,, ,, '"''' ·~ 

- hoogte van het inkomen , 
- bron van inkomsten ;,,; 

··~· - mogelijkheid om meer dan Mn it 
inkomensbron te verwerven 

- leefstijl 

figuur 2.1: lnvloed ontwikkelingen op huishoudenskenmerken en woonwensen 

Bij sociaal-culturele ontwikkelingen gaat het vooral om de waarden en normen die door de 
tijd heen veranderen. Te denken valt aan waarden en normen over het huwelijk en gezin, 
alleen- of samenwonen, de opvattingen over arbeid en arbeidsverdeling binnen het huishouden 
en over wonen in bepaalde woonmilieus. Zij zijn van invloed op de vorming van huishoudens, 
het ontstaan van de diverse typen woonconsumenten en de beoordeling van de woningtypen 
en woonmilieus door verschillende consumenten. 
Bij demografische ontwikkelingen gaat het om de groei van het aantal en soort huishoudens. 
Er is de komende jaren een groei van de Nederlandse bevolking te verwachten. Steeds meer 
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mensen zullen zich op de woningmarkt begeven. Voor de volkshuisvesting is de groei van 
het aantal huishoudens nog belangrijker, omdat dit zich bijna direct laat vertalen in de groei 
van de kwantitatieve woningbehoefte. Ook al neemt het totaal aantal huishoudens toe, er 
is verschil in toe- en afname van bepaalde huishoudtypen. Dit komt door specifieke 
demografische ontwikkelingen zoals een verwacht lager geboorte-aantal, vergrijzing, immigratie 
en emigratie en echtscheidingen (Kempen, 1994). 
Bij sociaal-economische ontwikkelingen valt onder meer te denken aan de groei van de 
Nederlandse economie. Die groei bepaalt onder meer de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
en van de inkomens van huishoudens. Werkgelegenheid is niet de enige bepalende factor 
voor inkomensontwikkeling van individuen en huishoudens. Ook zaken als uitkeringen zijn 
daar op van invloed. Daarnaast bepaalt de overheid de hoogte van het minimumloon. De invloed 
van de overheid beperkt zich echter niet alleen tot de koopkracht van mensen met een laag 
inkomen, maar ook van de mensen met een hoog inkomen. 
De laatste jaren zijn er veel verschillende typen woonconsumenten ontstaan. Dit is het gevolg 
van de bovenstaande ontwikkelingen. De basistypologie van huishoudens gaat uit van 
kenmerken die van belang zijn bij woonsituatie, wooncarriere en woonwensen. Daarnaast 
zijn er nog enkele specifieke typen van huishoudens te onderscheiden. 
Allereerst valt een onderscheid te maken in de leeftijd. Uit veel woningmarktonderzoeken 
blijkt de leeftijd van het hoofd van het huishouden een grote rol te spelen in de eigen 
beoordeling van de woonsituatie en de eventuele verhuisgeneigdheid en woonwensen. Ten 
tweede valt een onderscheid te maken naar de samenstelling van het huishouden. Zo hebben 
meerpersoonshuishoudens andere ruimtebehoeften dan eenpersoonshuishoudens. Ten derde 
is de situatie op de arbeidsmarkt van de huishoudens van belang (Kempen, 1994). 

2.1.2 Woningmarktgegevens 

Bij woningmarktgegevens wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen starters, doorstromers, 
vestigers en vertrekkers. Starters zijn de huishoudens die zich voor het eerst op de 
woningmarkt begeven. Doorstromers zijn de huishoudens die een woning betrekken op de 
woningmarkt en daardoor een andere woning op dezelfde woningmarkt achterlaten. Vestigers 
betrekken ook een woning op de woningmarkt, maar laten daarbij een woning op een andere 
woningmarkt achter. De vertrekkers tenslotte zijn de huishoudens die wel een woning 
achterlaten, maar geen nieuwe woning betrekken op de woningmarkt. 
Door een onderscheid te maken tussen deze groepen kan een corporatie in de gaten houden 
wat op de markt leeft. Zo kunnen doorstromers en vertrekkers bijvoorbeeld informatie geven 
over hun veranderde woonwensen en de dienstverlening van de corporatie. Bij starters en 
vestigers kan het interessant zijn te bekijken waarom zij zich op deze woningmarkt (willen) 
gaan begeven. 
Bij woningmarktgegevens wordt er alleen maar gekeken naar huishoudens die (willen) verhuizen 
en niet naar de huishoudens die dat niet (willen) doen. Dit heeft tot nadeel dat er geen 
gegevens voorhanden zijn over de (on)tevredenheid van de zittende huurders. 

2.1.3 Wetgeving 

Volgens de woningwet mogen toegelaten instellingen uitsluitend werkzaam zijn op het gebied 
van de volkshuisvesting. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) beschrijft vijf 
verantwoordingsgebieden waarop de toegelaten instellingen hun inspanningen moeten richten. 
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Deze verantwoordingsgebieden zijn: 
• het bij voorrang passend huisvesten van de doelgroep; 
• het kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 
• het betrekken van huurders bij beheer en beleid; 
• het waarborgen van de financiele continu"iteit; 
• het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken. 
De toegelaten instellingen moeten bij voorrang die personen huisvesten die door hun inkomen 
of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende 
huisvesting. Toegelaten instellingen moeten, bij het in gebruik geven van woningen met een 
verhoudingsgewijs lage huurprijs, zoveel mogelijk voorrang geven aan woningzoekenden die, 
gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aangewezen (Woningwet, artikel 
70, lid 5). 
Woningcorporaties moeten rekening houden met passendheidscriteria. Dit houdt in dat 
goedkope woongelegenheden (woongelegenheden met een huurprijs die lager of gelijk is aan 
f600,-) zoveel mogelijk toegewezen moeten warden aan woningzoekenden uit de volgende 
categorieen: 
• alleenstaanden jonger dan 65 jaar en een inkomen ~f35.000,-; 
• alleenstaanden ouder dan 65 jaar en een inkomen ~f29.000,-; 
• meerpersoonshuishoudens allen jonger dan 65 jaar en een inkomen ~f46.000,-; 
• meerpersoonshuishoudens waarvan minimaal 1 ouder dan 65 jaar en een inkomen 

~f39.000,-. 

Corporaties blijven oak in de jaren negentig bij uitstek bouwen voor de aandachtsgroepen 
van beleid. 
eerste aandachtsqroep: 
De eerste aandachtsgroep is de lage inkomensgroep. Deze groep zal in toenemende mate 
aangewezen zijn op de goedkopere voorraad van de woningcorporaties. Het ministerie van 
VROM verwacht dat de lage inkomensgroep in de komende jaren zal afnemen. Men verwacht 
dat in het jaar 2000 nag maar 32 procent van het totale aantal huishoudens bij de lage 
inkomensgroep zal horen. Deze groep zal echter in toenemende mate bestaan uit 
alleenstaanden, ouderen en huishoudens zonder werk. 
tweede aandachtsgroep: 
De tweede aandachtsgroep is de groep lichamelijk gehandicapten. Er zijn vele verschillende 
woningaanpassingen voor gehandicapten mogelijk. In het verleden werd het tekort aan 
aangepaste woningen opgelost door 'op voorraad' te bouwen. Veel gehandicapten hebben 
echter specifieke voorzieningen nodig. Daarom zijn de corporaties terughoudender geworden 
met woningaanpassingen voor anonieme gehandicapten. Zij passen de woning liever aan 
de specifieke eisen die een bepaalde handicap stelt aan. Om bij mutaties van aangepaste 
woningen te voorkomen dat telkens weer verbouwd moet warden, wordt minder rekening 
gehouden met de voorkeur van gehandicapten om in bepaalde wijken of complexen te wonen. 
De beschikbaarheid van de woning die aan de handicap is aangepast staat centraal. 
derde aandachtsgroep: 
De derde aandachtsgroep zijn de ouderen. Nu al bestaat een aanzienlijk tekort aan woningen 
met voorzieningen voor ouderen. De woningvraag van ouderen verandert. Ouderen willen 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun vraag naar kleinere woningen neemt toe. 
Ouderen benadrukken in hun voorkeuren vooral de kwaliteit van de woonomgeving en het 
voorzieningenniveau. 
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vierde aandachtsqroep: 
De vierde aandachtsgroep zijn de allochtonen. Er zijn corporaties die allochtonen niet als 
aandachtsgroep willen zien. Het maken van een onderscheid tussen allochtonen en autochtonen 
suggereert immers een verschil in behandeling. Anderen willen juist wel controleren of 
allochtonen een achterstand oplopen bij hun huisvesting. 
vijfde aandachtsgroep: 
De vijfde groep wordt gevormd door personen die in opvanghuizen of gezinsvervangende 
tehuizen wonen. De capaciteit van deze tehuizen blijft de laatste jaren achter bij de behoefte. 
Daarom wordt corporaties steeds vaker gevraagd om woningen ter beschikking te stellen, 
of om begeleid wonen projecten op te zetten. Het is niet zo dat deze personen automatisch 
een woning krijgen. 
zesde aandachtsgroep: 
De zesde aandachtsgroep zijn de asielzoekers en statushouders. Mensen die in Nederland 
een asielaanvraag indienen, warden hier tijdelijk gehuisvest. Zolang hun aanvraag in 
behandeling is, doen zij dus geen rechtstreeks beroep op de woningmarkt. De woningen die 
gemeente voor hun huisvesting gebruikt, warden echter wel tijdelijk aan de woningmarkt 
onttrokken. Gestreefd wordt naar twee opvangplaatsen per gemeente per 1000 inwoners 
(Woningraad, 1993). 
Volgens de wet moet van de passendheidcriteria afgeweken warden als anders afbreuk gedaan 
zou warden aan deze randvoorwaarden. 

2.2 Verhuurbaarheid 

De belangrijkste inkomsten voor woningcorporaties zijn de huuropbrengsten. Het is dan oak 
van belang om een product op de markt te hebben waarvan de verhuurbaarheid zo hoog 
mogelijk is. Verhuurbaarheid betekent de mate waarin iets makkelijk verhuurd kan warden. 
Hoe hoger de verhuurbaarheid is, des te lager is de kans op leegstand. 
De verhuurbaarheid van een woning is afhankelijk van de waardering van het wonen in die 
woning. Het wonen in een woning kan verdeeld warden in: 
• de woning (bouwtechnisch, woontechnisch); 
• het woongebouw (gemeenschappelijke ruimten: afwerking, netheid); 
• de (fysieke) woonomgeving (waaronder winkels, groen); 
• woonlasten (huur, servicekosten, stookkosten); 
• het woonmilieu (sociale woonomgeving, beeldvorming); 
• de woningmarkt (beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen); 
• het woningbeheer (dienstverlening, participatie) (Nauta, 1993). 

In enkele regio's is sprake van een slechte verhuurbaarheid en zelfs leegstand bij bepaalde 
woningtypen. Deze staan vaak geconcentreerd in bepaalde wijken. De hardnekkige leegstand 
treedt vooral op in de woningvoorraad van rond 1975. De oorzaken van structurele leegstand 
zijn divers. Als oorzaken vallen onder meer te noemen: 
• de ligging van de woningen, ver van voorzieningen; 
• de werkgelegenheid in de centra; 
• de concurrentie van de koopsector, zeker bij de duurdere woningen; 
• ontspanning op de betreffende regionale woningmarkt; 
• de weinig marktconforme wijze waarop in het verleden de woningbouw werd gepland; 
• de sociale samenhang in de wijk. 
De structurele leegstand kan op verschillende manieren door de corporaties warden aangepakt, 
afhankelijk van de oorzaak van de leegstand. De maatregelen kunnen stedenbouwkundig of 
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bouwkundig zijn. Ook maatregelen op het vlak van de leefbaarheid in en rond de wijk als ook 
een intensief sociaal beheer zijn van essentieel belang. Verder kan differentiatie, door onder 
andere herpositionering van de desbetreffende woningen en de verkoop van bepaalde 
huurwoningen, een onderdeel van aanpak zijn. 
Men moet er echter van uit gaan dat de woningen ook in de toekomst concurrerend moeten 
zijn. Nieuwe ontwikkelingen, zoals aanpasbaarheid, veranderbaarheid en ook duurzaam bouwen, 
kunnen hier aan mee werken {NWR, 1997a). Verder moet zo veel mogelijk doelgroepneutraal 
gebouwd worden. Dit kan ervoor zorgen dat er geen leegstand optreedt in bepaalde woningen 
wanneer een doelgroep in omvang afneemt. 

2.3 De toekomst volgens woonverkenningen MMXXX 

Woonverkenningen MMXXX is een uitgave van het ministerie van VROM. In deze uitgave 
worden drie scenario's gegeven hoe Nederland er in 2030 uit zou kunnen zien. Het eerste 
vraagstuk in de woonverkenningen is: wie vormen de toekomstige doelgroepen van het 
volkhuisvestingsbeleid en wat moet voor die groepen worden gedaan? 

2.3.1 Scenario's 

De drie scenario's die gebruikt worden om een voorspelling te doen over Nederland in 2030 
zijn: Verdeeldheid, Coordinatie en Competitie. Naast uiteenlopende veronderstellingen over 
de economische ontwikkelingen, verschillen de scenario's vooral in de aannames over sociaal
culturele en demografische ontwikkelingen. 

Bij het scenario Verdeeldheid is de bevolkingsgroei 50% lager dan nu. Eerst loopt de bevolking 
op naar 16,2 miljoen in 2020 en daarna af naar 16 miljoen in 2030. Het aantal huishoudens 
groeit met circa 1,2 miljoen, doordat de huishoudens kleiner worden. 
Ongeveer een kwart van de bevolking bestaat in 2030 uit ouderen (65 + ). De groei van de 
werkgelegenheid is beperkt en treedt vooral op in de tertiaire en quartaire sector. De 
arbeidsdeelname blijft achter bij die van de andere scenario's, maar neemt per saldo toe {daalt 
voor mannen in vergelijking met het huidige niveau en stijgt bij vrouwen). Het inkomen per 
huishouden stijgt met gemiddeld 1 % per jaar. 
Sociaal-cultureel gezien zijn er geen grote veranderingen te verwachten die tot uitdrukking 
komen in leefstijlen en consumptiepatronen. Wei verandert de bereidheid om maatschappelijke 
solidariteit op te brengen voor de zorgbehoeftigen en de lage inkomensgroepen. Als gevolg 
daarvan zullen de zorgtaken eerder in de directe eigen netwerken opgevangen worden. De 
invloed van de verzorgingsstaat neemt af. 

In het scenario Coordinatie groeit de bevolking het sterkst, namelijk tot 18,5 miljoen personen 
in 2030. Het aantal huishoudens ligt vanwege het grotere aantal meerpersoonshuishoudens 
tussen de andere twee scenario's in en groeit naar circa 8,2 miljoen. De gemiddelde 
huishoudgrootte is 2,24 personen. Het inkomen per huishouden stijgt gemiddeld met 2% 
per jaar. 
De keuzeruimte van mensen neemt fors toe. In dit scenario is er meer aandacht voor 
immateriele leefstijlen en solidariteit dan in Verdeeldheid. De ruimte voor de groep met een 
grote keuzeruimte en een laag inkomen is groter. Ook is er meer aandacht voor de openbare 
ruimte en collectieve voorzieningen. Buurtbeheer en aandacht voor ecologische kwaliteiten 
van de woonmilieus zijn hier kansrijk. 
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In het scenario Competitie bereikt de bevolking in 2030 zijn maximum van 17, 1 miljoen. Het 
aantal huishoudens is door de individualisering het grootst en ligt op 8,4 miljoen. In dit scenario 
wordt haast volledige werkgelegenheid van de volwassen bevolking tot 65 jaar gerealiseerd. 
Er wordt zelfs een stijging van de participatiegraad van 65-plussers verwacht. 
De inkomensgroei per huishouden over de scenarioperiode overtreft vrijwel alle groeicijfers 
uit het verleden en is gemiddeld 2,5 % per jaar, maar het inkomen van de personen die niet 
deelnemen aan het arbeidsproces blijft hierbij achter. De groep met een laag inkomen en een 
kleine keuzeruimte is klein, maar de tegenstellingen zijn scherp. 
De keuzeruimte van grote delen van de bevolking zal fors toenemen, maar de individualisering 
is in dit scenario sterk. Er zullen scherpe lijnen tussen de verschillende woonmilieus ontstaan. 

2.3.2 Vraag naar stedelijk wonen 

De totale vraag naar stedelijk wonen verschilt nauwelijks tussen de drie onderscheiden 
scenario's. Echter, naarmate de economische groei hoger is, neemt de vraag naar hogere 
kwaliteit toe. Binnen de vraag naar stedelijke woonmilieus ontstaat een grotere vraag naar 
hoogwaardige centrummilieus, ten koste van de vraag naar woonmilieus buiten het centrum. 
De belangrijkste functionele kwaliteiten van de stedelijke milieus zijn de grote diversiteit aan 
bebouwing, de aantrekkelijke verschijningsvormen, het aanbod van woningen zowel naar 
woningtype, woninggrootte als naar prijsniveaus, functiemenging, het hoge 
voorzieningenniveau en de nabijheid van de voorzieningen. 
De belangrijkste sociale kenmerken van stedelijke woonmilieus zijn de sociale heterogeniteit 
en de mogelijkheden tot het vormen van sociale netwerken. Alleenstaanden en 
samenwonenden zonder kinderen zijn in stedelijke milieus oververtegenwoordigd. 
Minder goede ecologische kwaliteiten zeals geluidsoverlast, stank en hogere risico's in het 
verkeer worden door de bewoners afgewogen tegen de typisch stedelijke kwaliteiten van 
functionele en sociale aard en worden vaak voor lief genomen. 
In de stedelijke woonmilieus komen functionele en sociale kwaliteiten samen die voor veel 
mensen interessanter wordt naarmate de economische mogelijkheden groter zijn. Vooral voor 
de groep met hogere opleidingen en beperkte sociale binding zijn deze woonmilieus erg 
aantrekkelijk. Het gaat dan om de werkende een- en tweepersoonshuishoudens, studenten 
en een deel van de ouderen (die met een hoog inkomen en opleidingsniveau). Juist deze 
groepen groeien in de komende periode het sterkst. Alleen al de groep alleenstaanden groeit 
in omvang met 1,2 tot 1,8 miljoen huishoudens, afhankelijk van het scenario. Het grootste 
deel van deze groei komt voor rekening van de ouderen. 
Overigens staan ook de buiten-centrummilieus in de belangstelling van de bovengenoemde 
groepen, evenals een deel van de randmilieus. Een belangrijk deel van de ouderen vindt juist 
daar zijn thuis. De groei van de vraag naar buiten-centrummilieus is echter beperkt en ligt 
lager dan de toename van het aantal huishoudens. Relatief gezien neemt de vraag naar buiten
centrummilieus af. In het hoge groeiscenario neemt de vraag naar deze woonmilieus zelfs 
absoluut af. Vooral de kleinere vooroorlogse woning en verliezen daarbij veel terrein aan de 
centrum-stedelijke milieus en de luxueuzere rand- en landelijke milieus. 
De buiten-centrummilieus en delen van de stedelijke rand vormen, voor de groepen met lagere 
inkomens en een stedelijke leefstijl, potentieel aantrekkelijke woonmilieus. 
Hoe zal de vraag naar stedelijke woonmilieus zich nu in de komende jaren ontwikkelen? De 
vraag naar stedelijke woonmilieus kan sterk varieren in kwaliteit, afhankelijk van de 
economische groei. Dit kan bekeken worden voor verschillende huishoudens. 
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Huishoudens met veel keuzeruimte en een hoog inkomen 
Voor de groep met veel keuzeruimte blijkt volgens analyses van het WoningBehoefte 
Onderzoek (WBO) dat er verschillende overwegingen spelen bij de keuze om de stad te 
verlaten of juist naar de stad te trekken. De grootte van de woning, de ligging in de buurt 
van voorzieningen, de directe nabijheid van green en/of water en goede bereikbaarheid 
zijn belangrijke factoren. Daarnaast zijn de herkenbaarheid en identiteit van de woning 
en de openbare ruimte van belang. 
Een hoge bewoningsdichtheid is niet altijd een bezwaar, als maar voor voldoende privacy 
wordt gezorgd. De relatie met de buurt is voor deze groep minder belangrijk, omdat ze 
vaak een eigen netwerk van relaties heeft dat minder aan de buurt is gebonden. Voor 
gezinnen met kinderen zijn veilige speelmogelijkheden een 'must' en is de relatie met de 
buurt belangrijker. 
Deze groep huishoudens biedt voor een aanzienlijk deel van de stedelijke woonmilieus een 
grote kans. Door in de toekomst op de vraag van deze groep in te spelen, kunnen de steden 
een flinke economische en sociale impuls krijgen, zeker ook als de woonmilieus aantrekkelijk 
zijn voor huishoudens met kinderen. 
Tot op heden blijken veel mensen met hogere inkomens de stad te verlaten, terwijl vooral 
jongeren en in toenemende mate ook rijke ouderen juist een voorkeur voor de stad 
ontwikkelen. De bestaande woningen en woonmilieus zijn nu neg slecht uitgerust om de 
gezinnen met kinderen, rijke jongeren met een grote ruimtevraag en ouderen aan de stad 
te binden. 

Huishoudens met bijzondere woonwensen 
Een grote deel van de ouderen heeft in 2030 veel keuzeruimte in het wonen. De inkomens 
zijn in het algemeen hoger dan nu, en er is in veel gevallen sprake van opgebouwd 
vermogen. Deze groep heeft in het verleden een grote sociale en culturele mobiliteit gekend. 
Het is de generatie die in de jaren zestig en zeventig veel culturele veranderingen heeft 
meegemaakt. Juist deze groep gaat mogelijk op de woningmarkt veel minder volgens 
gebruiken en sociale netwerken te werk. 
Het is de vraag of binnen de bestaande woningvoorraad en woonmilieus een voldoende 
passend aanbod gecreeerd kan worden voor deze ouderen met een hoog inkomen. Zij zoeken 
vaak een woning in de buurt van voorzieningen. De steden kunnen van de groeiende vraag 
van deze groep profiteren, indien zij een voorraad bieden die op kwaliteitswensen van 
ouderen is afgestemd. Van belang daarbij is het tot stand komen van aangepaste woningen, 
maar ook het bieden van voldoende voorzieningen en de zorg voor veiligheid en leefbaarheid 
in de buurt. 
De woningen in het centrum- en buiten-centrummilieu in de stad schieten nu neg tekort 
om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Oat vormt voor deze milieus een bedreiging. 

Huishoudens met veel keuzeruimte en een laag inkomen 
De groep huishoudens met veel keuzeruimte en een laag inkomen zal naar verwachting 
niet erg groot zijn. Vaak gaat het om jonge huishoudens. De woonmilieus zouden daarom 
kindvriendelijk moeten zijn: verkeersveilig en met ruimte om te spelen. Door in de bestaande 
voorraad voor deze categorie voldoende ruimte te laten, wordt een aandeel geleverd aan 
de diversiteit van de steden. 
Naast huurwoningen kan het aanbod voor deze groep ook bestaan uit koopwoningen. De 
groep is vaak wel in staat voldoende middelen te verzamelen om een goedkope woning 
te kopen, als deze er zijn. Eigen woningen kunnen er voor zorgen dat bewoners in sterkere 
mate bij de kwaliteit van hun wijk betrokken zijn. 
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De oudere wijken in centraal-stedelijke gebieden kunnen voor personen die de voorkeur 
geven aan een alternatieve leefstijl zeer geschikt zijn. Woningen met lage woonlasten, 
de beschikbaarheid van werkruimten in de buurt, stedelijke voorzieningen die uitnodigen 
tot ontmoeting en cultuur en korte afstanden tot voorzieningen zijn hier aanwezig. 
In de afgelopen jaren zijn veel van deze woonmilieus verdwenen of door stadsvernieuwing 
aan moderne bouwvoorschriften en milieueisen gebonden. Voor deze groep kunnen in de 
centrale stedelijke gebieden meer voorzieningen worden gecreeerd. Oat kan door zorgvuldig 
om te gaan met de bestaande wijken die nog aan de wensen van deze doelgroep voldoen. 
Ook kan bij nieuwbouw in de bestaande stad cascobouw worden toegepast, die een 
maximale ruimte geeft voor eigen invulling. 

Huishoudens met weinig keuzeruimte en een laag inkomen 
Grote steden hebben als vanouds een aantrekkingskracht op mensen die op zoek zijn naar 
werk, opleiding, inkomen en geluk. Voor velen is de stad een leerschool waar mensen in 
een of enkele generaties de stap maken naar de verbetering van hun levenssituatie. 
Nieuwkomers kunnen er aansluiting vinden bij een sociaal netwerk, anderen kunnen juist 
vluchten in de anonimiteit. 
De bonte verzameling geeft de stad kleur en mogelijkheden voor nieuwe culturele en sociale 
impulsen. Economische impulsen kunnen uitgaan van de informele economie, vooral ook 
omdat de stad daarmee de sociale mobiliteit van verschillende groepen bevordert. De 
samenkomst van culturen en leefstijlen creeert een aanbod van veel alternatieven en 
vergroot zo de keuzeruimte van individuen. Wil de stad in de toekomst haar levendigheid 
houden, dan zal ze al deze functies moeten blijven houden. 
Voor de groep met een kleine keuzeruimte en een laag inkomen geldt dat ze veelal is 
aangewezen op de stedelijk woonmilieus. Hoewel de omvang van deze groep terugloopt, 
leidt het versterken van de samenhang met andere maatschappelijke problemen mogelijk 
tot centralisatie in bepaalde wijken. De samenhang met arbeidsongeschiktheid, culturele 
identiteit en werkloosheid zorgt immers voor een bijzondere woonwens. Deze woonwens 
wordt niet alleen door het inkomen bepaald, maar ook door de persoonlijke omstandigheden. 
De wens om in de buurt te wonen van gelijkgestemden kan sterker worden door de 
omstandigheden in Verdeeldheid waarin de beperkte steun vanuit de overheid ertoe leidt 
dat men in de eigen kring oplossingen voor de problemen moet zoeken. 
Mede door de ontgrijzing zijn in de steden de laatste decennia veel goedkope woningen 
vrijgekomen. Een belangrijk deel daarvan wordt betrokken door immigranten. Dit proces 
vindt na de vooroorlogse wijken nu ook plaats in de naoorlogse wijken. Deze wijken !open 
de kans steeds minder gedifferentieerd te worden. De achterstand van grote delen van 
de steden kan daardoor verder toenemen. 
Hoewel de latere generatie van allochtonen zeker niet meer als geheel tot de kansarme 
groepen kan worden gerekend, zullen allochtonen nog wel een groot deel van deze groepen 
uitmaken. 

2.3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Het volkshuisvestingsbeleid ontwikkelt zich naar een gebiedsgericht investeringsbeleid, waarin 
wonen, werken, recreeren, milieu, verplaatsingen, zorg en dienstverlening integraal wordt 
aangepakt. Hoe zou de stad van de toekomst er uit kunnen zien? Hiervoor kan allereerst een 
onderscheid gemaakt worden tussen compacte en gespreide verstedelijking. 
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Een schets van de stad bij compacte verstedelijking 
Woonconsumenten willen een duurzame woning en leefomgeving. Zij zijn bereid op hun 
woonruimte in te leveren als daar meer leefomgeving voor terug komt. Als een dergelijk 
woonmilieu tot stand kan komen, kiezen velen voor het wonen in de stad. Daarnaast is 
er een grate graep die toch liever grenzend aan de natuur wil wonen. 
Door schaarste van grand stijgen de grondprijzen in de compacte stad. De verhouding tussen 
bouwkosten en grandkosten is thans 80-20. In een compacte stad als Tokio is deze 
verdeling 20-80. De andere verhouding tussen de kosten zal ongetwijfeld van invloed zijn 
op het bouwen. Bij een compacte stedelijke ontwikkeling is sprake van dubbel grandgebruik 
met een nadruk op het bouwen in de hoogte, ondergrands bouwen en het overbouwen 
van wegen. Gebouwen warden dubbel gebruikt door dezelfde ruimte gedurende 24 uur 
voor meerdere doeleinden te gebruiken. 
De compactheid kan alleen warden gerealiseerd door een forse herstructurering van de 
stad. Dit gaat gepaard met een optimale benutting van het huisvestend vermogen van 
de nog resterende voorraad en met een opwaardering van het compacte wonen in de nieuwe 
voorraad. Voorbeelden zijn: splitsen, wonen en bouwen boven winkels, doorstroom
arrangementen, extra verdiepingen op flats, aanbouwen van appartementen en dicht maken 
van galerijen. 
Hierdoor is het toch mogelijk om meer natuur en 'natuurlijke' recreatie in de stad te brengen. 
Rond en tussen woningen en kantoren komen bomen, struiken en parken. De openbare 

· ruimte krijgt veel aandacht. Ook bedrijven en winkels zijn bereid om samen met de lag ere 
overheid te investeren in aanleg en onderhoud van de openbare ruimte en in 
groenvoorzieningen en parken. Zij hebben immers een direct voordeel bij een schone, veilige 
omgeving waar men goed kan verblijven. 
Er zijn verschillende steden te onderscheiden met specifieke functies, die soms warden 
uitgewisseld. Daarnaast is sprake van een sterke verscheidenheid aan functies binnen de 
stad, zoals het zakencentrum, het recreatiegebied, het kunstcentrum en het studiecentrum. 

Een schets van de stad bij gespreide ontwikkeling 
Vanwege economische en technologische ontwikkelingen hoeven de woonconsumenten 
niet per se in de buurt van het werk te wonen. Zij maken op basis van hun persoonlijke 
levensstijl of omgevingsvoorkeuren een persoonlijke keuze voor de plaats waar men zich 
vestigt. Daarnaast zien we, door flexibele arbeid, een nieuwe behoefte ontstaan aan 
meerdere woningen of buitenhuisjes. Deze zijn vooral populair onder huishoudens met een 
hoog inkomen en een grate behoefte aan mobiliteit. De mobiele bewoner die ook het wonen 
flexibel bekijkt, verhuist vaker. Hierdoor krijgt de markt van vraag en aanbod een onrustig 
karakter. 
Er ontstaat een versnippering in het wonen. Ruimtelijk gezien is geen sprake meer van 
een typische tweedeling tussen stad en platteland. Er vindt eerder een vervlechting plaats 
van stad en regio. De kwaliteiten van het buitengebied warden ook in de stad tot stand 
gebracht en stadse kwaliteiten komen ook in buitengebieden tot uiting. Zowel de stad 
als het buitengebied krijgt een multifunctioneel karakter. 
Gespreide verstedelijking veranderstelt een sterke marktwerking en een belangrijke ral 
voor het regionale planningsniveau. De markt zal inspelen op de grate behoefte aan centrum
dorpse en landelijke of suburbane woonmilieus. De multifunctionaliteit van de stad komt 
onder druk te staan als het niet voldoende lukt ook middengraepen voor de stad te blijven 
interesseren. Vooral de naoorlogse portiekwijken en misschien ook de Vinex-wijken krijgen 
het zwaar te verduren in hun concurrentiestrijd met de nieuwe landelijke woonmilieus. 
De koopkrachtige vraag, een voorwaarde om te kunnen herstructureren, vloeit weg naar 
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het landelijk gebied en naar het centrum-dorpsmilieu. Door de uitbreiding van het 
stadscentrum komt de voorraad goedkope woningen in de eerste ring onder druk te staan. 
Als het onvoldoende lukt in de nieuwe woonmilieus oak betaalbare woningen te bouwen, 
zal de groep met weinig keuzeruimte en een laag inkomen zich concentreren in een beperkt 
aantal wijken. Door het vertrek van de meer kansrijke groepen komen goedkope woningen 
vrij die snel beschikbaar zijn voor woningzoekenden. 
Kijken we naar de groep ouderen dan is het de vraag of de stad aan hen aantrekkelijke 
woonmilieus kan blijven bieden. Als er ruimere mogelijkheden komen voor landelijke 
woonmilieus, ligt het voor de hand dat de keuzemogelijkheden voor de oudere 
woningzoekenden zullen toenemen. Oak dit leidt tot een extra concurrentie voor de 
stedelijke milieus. 
Bij gespreide verstedelijking kunnen kansen ontstaan. Als het inderdaad lukt zowel de steden 
als het platteland multifunctioneel in te richten, biedt dit voor de stad de kans ruimere, 
duurzame woonmilieus tot stand te brengen. Groen, recreatie en open ruimte kunnen weer 
de aandacht krijgen en de kwaliteit van het stedelijk leven flink opwaarderen. 

Welke veranderingen brengt dit allemaal te weeg? In de tabellen in bijlage 1 warden hier 
uitspraken over gedaan. Als conclusie uit deze tabellen warden in woonverkenningen 2030 
de volgende uitspraken gedaan over de veranderingsopgave: 
• investeer stevig in de typisch stedelijke centrummilieus; 
• transformeer de buiten-centrummilieus; 
• organiseer het beheer van de randmilieus. 

2.4 Voor- en nadelen distributie- en aanbodmodel 

De samenwerkende corporaties in 's-Hertogenbosch zijn in april 1997 overgestapt van 
woonruimteverdeling met het distributiemodel op woonruimteverdeling volgens het 
aanbodmodel. Aan het aanbodmodel kleven, net als bij het distributiemodel, allerlei voor
en nadelen. In deze paragraaf warden de beide modellen beschreven en hun voor- en nadelen 
genoemd. 

2.4. 1 Het distributiemodel 

Het distributiemodel wordt ook wel het traditionele model genoemd. De woningzoekende 
moet zich hierbij inschrijven in een woningzoekenden-bestand. Bij inschrijving krijgt de 
woningzoekende een urgentie-score. Dit houdt in dat hij punten krijgt voor zaken als tijd dat 
de woningzoekende ingeschreven staat en het achterlaten van schaarse, gewenste woningen. 
Hoe hoger de urgentiescore, des te hoger is de prioriteit voor de corporatie om de 
woningzoekende aan een woning te helpen. De woningzoekende kan aangeven in welke wijk 
hij wel of niet wil wonen en welk type woning hij graag wil betrekken. 
De corporatie 'kiest' op het moment dat een woning vrij komt de meest geschikte kandidaat 
voor voordracht. Hierbij wordt gekeken naar de woonwensen van de woningzoekenden maar 
ook naar de urgentiescores. De woningzoekenden met de hoogste scores staan boven aan 
de lijst. De corporatie kiest een kandidaat met een hoge score, maar let ook op zaken als 
een gedifferentieerde wijkopbouw. 
De kandidaat naar keuze wordt de woning aangeboden. Deze kandidaat kan de woning 
accepteren of weigeren. Op meerdere weigeringen staan vaak sancties, zoals het verkorten 
van de inschrijvingsduur. 
lnmiddels zijn de traditionele modellen sterk veranderd. Het leveren van maatwerk is daarbij 

24 



2. Literatuur-analyse 

het kernbegrip van vernieuwing. Persoonlijk contact en meedenken met de klant zijn sterke 
punten van deze benadering. Bij inschrijving wordt vaak aangegeven hoe lang er gewacht 
moet worden op een woning die voldoet aan de woonwens. De corporatie draagt alternatieven 
aan waarbij de slaagkans (de kans dat de woningzoekende slaagt in het verkrijgen van een 
woning) hoger is. 

2.4.2 Het aanbodmodel 

Bij het aanbodmodel zoals het gebruikt wordt door corporaties, worden vrijgekomen woningen 
geadverteerd. Heeft een woningzoekende interesse in een geadverteerde woning dan moet 
hij daar zelf op reageren. De corporatie bepaalt aan de hand van de reacties wie de woning 
krijgt. Dit gebeurt aan de hand van objectieve selectie-criteria. Deze criteria kunnen onder 
meer leeftijd en woonduur op het huidige adres zijn. Degene die het hoogst scoort op het 
criterium krijgt de hoogste prioriteit en wordt voorgedragen. 
Binnen het aanbodmodel worden er niet veel urgenties meer verleend. Urgentie wordt niet 
verstrekt op woonwens. Vaak moet er sprake zijn van een noodsituatie wil een 
woningzoekende nog urgentie krijgen. Urgenten hebben de hoogste prioriteit en krijgen dus 
voorrang op andere woningzoekenden. 
De woningzoekende die de woning aangeboden krijgt kan deze accepteren of weigeren. Op 
een weigering staan vaak geen sancties. 
Wanneer een woningzoekende niet slaagt in het verkrijgen van een woning, kan hij zelf gaan 
reageren op woningen waarbij zijn slaagkans hoger is. 
Vaak wordt gewerkt met een variant op het aanbodmodel. Varianten op het aanbodmodel 
zijn: 
• inschrijving, hierbij moeten woningzoekenden zich nog steeds inschrijven in een 

woningzoekendenbestand; 
• bemiddeling van urgenten, een deel van de voorraad wordt speciaal voor urgenten 

gereserveerd en daarop wordt een distributiesysteem toegepast; 
• inplaatsing om de leefbaarheid te bevorderen, voor een gedeelte van de woningvoorraad 

gebeurt de verdeling op een andere wijze dan via het aanbodmodel; 
• maatregelen ter bevordering van de doorstroming, zodat goedkope woonruimte vrijkomt 

voor mensen die daarop zijn aangewezen. 

2.4.3 Voor- en nadelen van de twee modellen 

Een nadeel van het distributiemodel is dat de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van het 
model voor woningzoekenden beperkt is. Met rapporten kan wel een verantwoording over 
de gevolgde werkwijze gegeven worden, maar deze rapporten zijn vooral van belang voor 
een goed toezicht en zijn van minder betekenis voor inzicht bij de consument (Reedijk, 1996). 
Bij het aanbodmodel is de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van het systeem hoog. De 
werking van het systeem is heel eenvoudig en de woningzoekende kan makkelijk zien wie 
de hoogste prioriteit heeft. De woningzoekende kan dan ook eenvoudig zien of de corporaties 
zich aan de objectieve regels houden. De varianten waarbij urgenten bemiddeld worden, 
ingeplaatst wordt of waarbij maatregelen ter bevordering van de doorstroming worden genomen 
hebben als nadeel dat de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van het systeem voor de 
woningzoekenden afnemen. Hierdoor verliest het systeem legitimiteit in de ogen van de 
woningzoekenden (Reedijk, 1996). 
De reg els die bij beide modellen worden gebruikt zijn objectief. De woningzoekende moet 
binnen het aanbodmodel echter zelf reageren als er een woning naar wens wordt aangeboden. 
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Vaak zal hij al enkele keren hebben moeten reageren voordat hij werkelijk kans maakt op 
een woning. 
Bij de variant waarbij de woningzoekenden zich moeten inschrijven gebeurt de toewijzing 
ook objectief. Hierbij hoeven woningzoekenden paste reageren als zij een reele kans maken, 
waardoor men nutteloze acties voorkomt (Reedijk, 1996). Zij kunnen eenvoudig zien wanneer 
zij een reele kans maken. 
Bij het distributiemodel is het mogelijk om dezelfde opties als in het aanbodmodel toe te passen. 
Voorrang op grand van woonduur, leeftijd of inschrijvingsduur is mogelijk en extra urgentie 
kan gehonoreerd warden. Doorstroming kan gestimuleerd warden. De toewijzingsregels kunnen 
dus even objectief zijn als bij het aanbodmodel. In feite kan hetzelfde proces van aanbieden 
uitgevoerd warden dat ook in het aanbodmodel plaatsvindt. Alleen gebeurt het hier eerst 
in de computer om te bezien of de woningzoekende wel voor de betreffende woning in 
aanmerking komt. Pas als dat zo is krijgt hij een aanbieding. Zo hoeft de woningzoekende 
geen nutteloze acties te ondernemen (Reedijk, 1996). 
Vaak wordt het passief wachten als een nadeel van het traditionele systeem gezien. Men 
kan dit echter ook als voordeel van het systeem zien, de klant hoeft immers niet telkens 
pogingen te doen om zich voor een woning aan te melden om vervolgens te ontdekken dat 
het ook nu weer niet lukt. 
Het distributiemodel en het aanbodmodel met inschrijving hebben tot voordeel dat de corporatie 
het woningzoekproces in de gaten kan houden. In een inschrijvingsbestand staan waardevolle 
gegevens, zoals welke groepen huishoudens vooral een vraag naar woningen hebben en 
inkomensgegevens. Deze gegevens zijn bruikbaar voor meerdere doeleinden, bijvoorbeeld 
nieuwbouwproductie en wijkaanpak (Duivenvoorde, 1996). 
Een aantal factoren bepalen in combinatie de slaagkansen van de verschillende huishoudens: 
• de volgordecriteria die warden gebruikt; 
• de passendheidscriteria die warden gebruikt; 
• de aanwijzing van woningen voor speciale doelgroepen (het label en van woning en); 
• de samenstelling van het woningbestand; 
• de structuur van de vraag. 
In Leiden hoefden woningzoekenden zich in eerste instantie niet in te schrijven. Voor starters 
werd een indeling gemaakt aan de hand van de leeftijd van de woningzoekenden. Jonge 
starters bleken hierdoor moeilijk aan een woning te komen. Vervolgens hebben de corporaties 
geprobeerd dit probleem op te lossen door 'leeftijdsschotten' in te voeren. Hierbij werd een 
deel van het woningaanbod bestemd voor starters tussen bepaalde leeftijden. Ook dit systeem 
werkte niet zo goed en de corporaties zijn daar inmiddels overgestapt op het inschrijven van 
woningzoekenden (Glaser, 1996). 
Uit het onderzoek van Cebeon bleek dat de slaagkansen (de kans dat het lukt om een 
woonruimte toegewezen te krijgen) van etnische minderheden binnen aanbodmodellen 
gemiddeld genomen ongeveer even groat zijn als die van de overige woningzoekenden 
(Huigsloot, 1996). Ook in situaties van een gespannen woningmarkt kunnen etnische 
minderheden op zijn minst evenredig scoren. Deze uitkomst is gunstiger dan bij een groat 
deel van de distributiemodellen. 
Een wettelijke doelstelling voor de corporaties is de zorg voor leefbaarheid. Ondanks een 
voortdurende wisseling van bewoners moet woonruimteverdeling zorgen voor een stabiel 
leefklimaat. Plaatsingsbeleid is een instrument dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid 
van woonwijken. Woningtoewijzers hebben door hun plaatsingsbeleid invloed op de 
bevolkingssamenstelling van woonwijken. De tegenstanders van plaatsingsbeleid gaan er 
van uit dat woningzoekenden zelf de beste afweging kunnen maken waar zij wel en niet willen 
wonen. De voorstanders van plaatsingsbeleid benadrukken het resultaat op de stabiliteit in 
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de buurt, waardoor zich minder problemen voordoen tussen bewoners onderling (Woningraad 
1993). Plaatsingsbeleid is bij beide modellen mogelijk, maar binnen het aanbodmodel zullen 
daarvoor speciale voorzieningen moeten worden getroffen en binnen het distributiemodel 
niet. 
Een voordeel van het distributiemodel is dat professionele deskundigheid kan worden 
aangewend om maatwerk te leveren. In de eerste plaats om een geschikte woning te vinden, 
maar ook om de koppeling met de woonomgeving zo goed mogelijk te laten zijn (Reedijk, 
1996). 
Er werd wet eens gedacht dat aanbodgericht verdelen een einde zou maken aan alle 
verdelingsproblemen en -dilemma's. Dit blijkt echter niet zo te zijn (Glaser, 1996). Zo is de 
spreiding van etnische minderheden via de werking van aanbodmodellen wisselend. 
Van de aanbodmodellen gaat in de ruimtelijke sfeer geen direct sturende werking uit. Oat 
is in overeenstemming met het algemene uitgangspunt dat woningzoekenden vrij zijn in hun 
keuze voor buurten. Hooguit kan met aanbodmodellen in de ruimtelijke sfeer zeer indirect 
worden gestuurd, bijvoorbeeld via het labelen (voor specifieke groepen bestemmen) van 
woning en. 
Aanbodmodellen zijn geen automatisch tegenwicht voor processen van concentratie en 
spreiding. Voor de mate van spreiding en concentratie zijn kenmerken van de voorraad en 
de (im)populariteit van de buurten belangrijker. Deze factoren bepalen in sterke mate de 
voorkeur van de overige bewoners en de mate waarin zij uit woningen en buurten wegtrekken. 
De ruimte die daardoor ontstaat komt vrij voor nieuwkomers die door achterstand op de 
voorrangscriteria kwalitatief mindere opties accepteren. 
Het belangrijkste nadeel van het distributiemodel is dat de woningzoekenden nauwelijks in 
staat zijn om aan de hand van het feitelijke woonaanbod hun zoekprofiel bij te stellen. Hiervoor 
moeten voorzieningen getroffen worden. Woningzoekenden kunnen binnen het aanbodmodel 
eenvoudig hun zoekprofiel bijstellen. Zij reageren gewoon op de woningen die het meeste 
voldoen aan hun woonwensen. 
In de traditionele modellen zijn er meestal sancties op weigeringen. Het is de vraag of dat 
wel overeen komt met een maatwerkbenadering. 
In Leiden bleken de corporaties te kampen te hebben met veel foutieve en niet serieuze 
reacties. Dit leidde tot een hoog aantal afwijzingen en weigeringen, wat de corporaties veel 
geld kost. Mensen bleken vaak op woningen te reageren om hun positie op de woningmarkt 
te onderzoeken. Ats oplossing voor dit probleem is het volgende bedacht: 
• het aanbrengen van een kleine financiele drempel; 
• het invoeren van een voorregistratie; 
• kandidaten die geen gehoor geven aan een oproep worden drie maanden uitgesloten van 

deelname aan het systeem (Glaser, 1996). 
Bij het distributiemodel wordt vaak gebruik gemaakt van urgentiepunten. De wensverhuizers 
(mensen die willen verhuizen binnen de gebruikelijke wooncarriere) kunnen hoge urgentie 
opbouwen, omdat zij de tijd hebben. Daardoor worden de woningzoekenden die echt een 
probleem hebben belemmerd in het verkrijgen van een woning. 
Bij urgenten is het noodzakelijk om snel uit te zien naar nieuwe woonruimte. De omvang van 
de groep 'urgenten' blijft daarom beperkt binnen het aanbodmodel. De urgent woningzoekenden 
hebben slechts beperkte mogelijkheden om een woning te weigeren. Wanneer urgent 
woningzoekenden zich weigeringen kunnen veroorloven is de nood kennelijk niet zo hoog 
(Woningraad, 1993). 

In tabel 2.1 worden de voor- en nadelen van het distributiemodel, het aanbodmodel en het 
aanbodmodel met inschrijving (zoals in 's-Hertogenbosch wordt gebruikt) nog eens opgesomd: 

27 



2. Literatuur-analyse 

inzichtelijkheid van systeem voor woningzoekenden 

controleerbaarheid van systeem door woningzoekenden 

woningtoewijzing is zo objectief mogelijk 

mogelijkheid voor corporatie om verloop woning
zoekproces in de gaten te houden 

--/+ + 

++ 

onnodige reacties woningzoekenden warden voorkomen + + 

slaagkans etnische minderheden 

inplaatsingsbeleid door corporatie mogelijk 

mogelijkheid voor woningzoekende om zoekprofiel bij te 
stellen 

huisvesten urgenten mogelijk 

+ + zeer goed + goed 0 neutraal - slecht 

0 

++ 

-- zeer slecht 

++ 

++ 

++ 

0 

+/-

++ 

+ 

tabel 2.1 : Voor- en nadelen distributiemodel, aanbodmodel en aanbodmodel met inschrijving 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

Welk woonruimteverdelingssysteem is nu het beste? Dit valt niet direct te zeggen. Welk 
woonruimteverdelingssysteem het beste gekozen kan worden is afhankelijk van vele plaatselijke 
factoren. 
Woningzoekenden in een krappe markt stellen hogere eisen aan de inzichtelijkheid en 
controleerbaarheid van het systeem, omdat hun belangen groter zijn. In een woningmarkt 
met weinig goedkope scheefheid hebben maatregelen ter bevordering van de doorstroming 
niet veel zin. In een ruime markt met betrekkelijk weinig starters is de discussie of op leeftijd 
of op inschrijvingsduur moet worden geselecteerd van minder belang. lnplaatsingsbeleid is 
weer niet nodig in gebieden waar de leefbaarheid niet onder druk staat. En zo zijn er nog veel 
lokale of regionale overwegingen die een rol kunnen spelen in de keuze voor een bepaald 
woonruimteverdelingssysteem (Reedijk, 1996). 
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3. Doelgroepen 

Binnen Stichting Hertoghuizen zijn in het verleden doelgroepen op papier gezet. De vraag 
is echter of deze indeling nag wel zo actueel is. Om een goede indeling te kunnen maken, 
is het noodzakelijk om eerst een definitie van doelgroepen te geven. In het strategisch 
voorraadplan dat in 1995 bij Hertoghuizen is opgesteld, is de volgende definitie van 
doelgroepen gebruikt: 

Bewoners en woningzoekenden met vergelijkbare kenmerken wat betreft leeftijd, 
huishoudsamenstelling en inkomen vormen een doelgroep {Hertoghuizen, 1995). 

De doelgroepindeling die in dit voorraadplan wordt gemaakt is te zien in tabel 3.1. 

11 jongeren laag inkomen 1-2 
12 jongeren midden inkomen 1-2 
13 jongeren hoog inkomen 1-2 

21 twee persoons huishouden laag inkomen 2 
22 twee persoons huishouden midden inkomen 2 
23 twee persoons huishouden hoog inkomen 2 

24 individuelen laag inkomen 
25 individuelen midden inkomen 
26 individuelen hoog inkomen 

31 gezinnen laag inkomen 
32 gezinnen midden inkomen 
33 gezinnen hoog inkomen 

41 grote gezinnen laag inkomen 
42 grote gezinnen midden inkomen 
43 grote gezinnen hoog inkomen 

51 senioren laag inkomen 
52 senioren midden inkomen 
53 senioren hoog inkomen 

3-4 
3-4 
3-4 

>4 
>4 
>4 

1-2 
1-2 
1-2 

tabel 3 .1: Bestaande doelgroepindeling bij Hertoghuizen 

<f35.000 
f35.000 - f46 .000 
>f46.000 

<f46.000 
>f46.000 
>f46.000 

<f35.000 
f35 .000 - f46.000 
>f46.000 

<f46.000 
>f46.000 
>f46.000 

<f46.000 
>f46.000 
>f46.000 

<f29.000 
f29.000 - f39.000 
>f39.000 

Binnen Hertoghuizen bestaat de behoefte aan een nieuwe indeling van doelgroepen. De 
doelgroepen zoals ze hierboven geformuleerd zijn, sluiten elkaar niet uit. 

3.1 Voorwaarden 

Voordat doelgroepen geformuleerd kunnen warden moeten er een aantal voorwaarden warden 
gesteld waaraan deze doelgroepen moeten voldoen. In het afstudeerverslag van Stal { 1996) 
warden een aantal voorwaarden voor het definieren van doelgroepen gesteld. Een aantal van 
deze voorwaarden zijn oak in dit onderzoek van belang. Deze voorwaarden zijn: 
1 . De doelgroepen moeten voor de corporatie direct herkenbaar zijn bij contact tussen de 

woningzoekende en de corporatie. Zij moeten dus op een redelijke wijze in het 
woningzoekendenformulier gevraagd kunnen warden. 

2. De doelgroepen moeten volledig zijn en elkaar uitsluiten. Alie woningzoekenden moeten 
in slechts een groep vallen. 
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3. Er dient rekening gehouden te worden met gestelde voorwaarden in de relevante regelgeving 
(Woningwet, BBSH en huursubsidiewet). 

Voor de situatie in 's-Hertogenbosch kunnen nog enkele andere voorwaarden gesteld worden. 
4. De verschillende doelgroepen moeten verschillen in de omgang met het 

woonruimteverdelingssysteem. 
5. Aan de hand van de gegevens die in het woningzoekendenbestand staan moet af te leiden 

zijn in welke doelgroep de woningzoekende valt. 
Deze voorwaarden moeten tot een nieuwe definitie van doelgroepen leiden. 

3.2 lnventarisatie huishoudkenmerken 

Bij het formuleren van doelgroepen moet rekening worden gehouden met het 
woningzoekendenbestand. Aan de hand van het woningzoekendenbestand moet af te leiden 
zijn in welke doelgroep een huishouden valt. Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt 
van huishoudkenmerken die geregistreerd blijven staan. 
• naam hoofdaanvrager en partner; 
• adres hoofdaanvrager; 
• postcode; 
• woonplaats; 
• telefoonnummer prive en werk; 
• aantal leden huishouden; 
• geslacht hoofdaanvrager en partner; 
• geboortedatum van hoofdaanvrager en partner; 
• nationaliteit van hoofdaanvrager; 
• belastbaar inkomen van huishouden; 
• datum registratie; 
• registratienummer; 
• betaald ja/nee; 
• zelfstandig wonend ja/nee; 
• urgentie ja/nee. 
Om doelgroepen te formuleren zijn er kenmerken die direct al afvallen, zoals naam en 
telefoonnummer. Eventueel bruikbare kenmerken om doelgroepen op in te delen zijn: 
• aantal leden huishouden; 
• geboortedatum; 
• nationaliteit; 
• belastbaar inkomen; 
• zelfstandig wonend ja/nee; 
• urgentie ja/nee. 
Het aantal leden van het huishouden en het belastbaar inkomen zijn kenmerken die snel kunnen 
veranderen. Bij veranderingen blijft alleen de nieuwe situatie geregistreerd staan. Bij een 
momentopname is dit geen probleem. Wanneer echter een analyse voor een wat langere 
periode wordt gemaakt, zoals dat in dit onderzoek gebeurt, is dit wel een probleem. 
Gebeurtenissen die zijn voorgevallen in een oude situatie, zoals bijvoorbeeld het reageren 
op een woning, worden dan toegerekend aan de nieuwe situatie. 
De geboortedatum van de hoofdaanvrager is bruikbaar bij het formuleren van 
leeftijdscategorieen. Hierbij moet afgevraagd worden hoeveel leeftijdscategorieen men wil 
en waar de categoriegrenzen zouden moeten liggen. Een eenvoudigere en duidelijkere indeling 
kan gemaakt worden aan de hand van de vraag of het huishouden zelfstandig wonend is 
of niet. Een starter is over het algemeen jonger dan de doorstromer. 
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Verder heeft het geen zin om voor iedere nationaliteit alles te analyseren. Het komt wel eens 
voor dat een bepaalde nationaliteit maar bij een huishouden voorkomt. Een eenvoudigere en 
logischere indeling is dan ook, het wel of niet hebben van de Nederlandse nationaliteit, ofwel 
het zijn van autochtoon of allochtoon. 
Deze overwegingen leiden tot de volgende voorlopige indeling van doelgroepen: 
• autochtone doorstromers; 
• allochtone doorstromers; 
• autochtone starters; 
• allochtone starters. 
Verder wordt er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen wel en niet urgent 
woningzoekenden. Er zijn als het ware twee doelgroepindelingen, namelijk de bovenstaande 
en de indeling in wel of niet urgent. 

3.3 Aandachtsgroepen 

In hoeverre komen nu de verschillende aandachtsgroepen aan bod in deze indeling? De eerste 
aandachtsgroep, de lage inkomensgroep, zit verspreid over alle groepen. Bij de toewijzing 
van de woningen wordt wel rekening gehouden met de inkomensgroepen. Woningen worden 
in de klassen goedkoop, betaalbaar en duur onderverdeeld en de toekenning van de woningen 
plaats vindt aan de hand van het huishoudinkomen. 
De tweede aandachtsgroep zijn de lichamelijk gehandicapten. Woningen die geschikt zijn 
voor gehandicapten worden niet geadverteerd, maar gewoon toegewezen aan een 
gehandicapte. Hier bestaat een aparte lijst voor. Pas als er geen gehandicapten op de lijst 
staan wordt de woning geadverteerd. Gehandicapten bevinden zich in alle vier de 
aandachtsgroepen. 
De derde aandachtsgroep zijn de ouderen. Seniorenwoningen worden gewoon geadverteerd, 
maar worden alleen aan ouderen toegewezen. Senioren zijn verdeeld over alle vier de groepen, 
maar zijn meestal doorstromer. 
De vierde aandachtsgroep zijn de allochtonen. Allochtonen zijn in deze indeling in twee aparte 
categorieen ingedeeld, te weten allochtone starters en allochtone doorstromers. 
De vijfde groep zijn bewoners van opvanghuizen en gezinsvervangende tehuizen. Deze groep 
wordt behandeld als alle andere woningzoekenden. Deze groep kan echter ook een verzoek 
om urgentie indienen. Dit verzoek wordt niet automatisch gehonoreerd. 
De zesde aandachtsgroep zijn de asielzoekers en toegelatenen. Voor deze groep worden jaarlijks 
huizen gereserveerd. Het aantal woningen dat gereserveerd wordt is afhankelijk van wat er 
vanuit de overheid wordt opgelegd. 
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4. Aanbodkant en vraagkant van de corporatiewoningmarkt 

In paragraaf 2.4.3 zijn enkele verschillen opgesomd tussen het distributiemodel en het 
aanbodmodel. In dit hoofdstuk wordt het woonruimteverdelingssysteem dat in 's
Hertogenbosch wordt gebruikt geanalyseerd op deze kenmerken. Hiervoor wordt informatie 
gebruikt dat in het registratiebestand staat. Tevens wordt in dit hoofdstuk de populariteit 
en de verhuurbaarheid van woningen gemeten. 
Allereerst zal in paragraaf 4. 1 een omschrijving van het woonruimteverdelingssysteem gegeven 
warden. In paragraaf 4.2 wordt de aanbodkant van de corporatiewoningmarkt besproken. 
Aan de hand van het conceptueel schema dat hierbij gebruikt wordt, wordt in paragraaf 4.3 
de populariteit van woningen bepaald en in paragraaf 4.4 de verhuurbaarheid. De gevonden 
resultaten zullen leiden tot een bijstelling van het conceptueel schema, welke in paragraaf 
4.5 te vinden is. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.6 de vraagkant van de corporatiewoningmarkt besproken. 
Oak hierbij wordt een conceptueel schema gebruikt. Aan de hand van dit schema wordt in 
paragraaf 4. 7 de slaagkans van verschillende groepen huishoudens bepaald. In paragraaf 
4.8 tot en met paragraaf 4.11 wordt achtereenvolgens ingegaan op de inzichtelijkheid van 
het systeem voor woningzoekenden, de objectiviteit van de woningtoewijzing, de 
controleerbaarheid van het systeem voor woningzoekenden en de mogelijkheden tot 
inplaatsingsbeleid. Tenslotte wordt in paragraaf 4.12 kart ingegaan op de mogelijkheden om 
het woningzoekproces in de gaten te houden, de mogelijkheid om gehandicapten te huisvesten 
en de mogelijkheid voor de woningzoekende om zijn zoekprofiel bij te stellen. 
De resultaten van paragraaf 4. 7 tot en met 4. 12 leiden tot een bijstelling van het conceptueel 
schema. Dit bijgestelde schema is te vinden in paragraaf 4.13. 

4.1 Woningzoekproces 

Een woningzoekende kan zich inschrijven bij een van de deelnemende corporaties. Hierbij 
wordt gevraagd naar de naam-adres-woonplaats-gegevens van de hoofdaanvrager, 
geboortedatum en -land, huishoudgrootte en gezinsinkomen. Na inschrijving ontvangt de 
woningzoekende een inschrijvingsnummer, waarmee hij op het woningaanbod van alle 
deelnemende corporaties kan reageren. 
De woningen die vrijkomen voor verhuur warden wekelijks geadverteerd. lndien een 
woningzoekende interesse heeft in een van deze woningen, moet hij zelf reageren. Men kan 
per week op maximaal twee advertenties reageren. Reageren kan telefonisch met het voice
response systeem of schriftelijk met een woonbon. Telefonisch moet men het 
advertentienummer en het persoonlijke registratienummer intoetsen. Wanneer men reageert 
met behulp van een woonbon, dan moet men het advertentienummer en het adres van de 
woning waar men op reageert invullen. 
Alie reacties warden in het computersysteem geregistreerd. Het systeem vergelijkt de gegevens 
van de woningzoekende met de voorwaarden die aan de woning zijn gesteld. Voldoet men 
niet aan de voorwaarden, dan wordt deze reactie als een niet-gekwalificeerde reactie 
geregistreerd en verder niet in behandeling genomen. 
Het computersysteem bepaalt vervolgens, aan de hand van inschrijftijd, de volgorde van 
woningzoekenden. Degene van alle woningzoekenden die het langst ingeschreven staat, krijgt 
in principe de woning aangeboden, mits er geen urgente personen zijn die gereageerd hebben. 
De corporatie kan, wanneer daar een goede reden voor is, de nummer 1 overslaan. 
Na aanbieding moet de woningzoekende de recente inkomensgegevens overleggen. Voldoen 
deze niet aan de eisen die gesteld zijn, dan wordt de aanbieding ingetrokken en wordt de 
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woning aan de volgende op de lijst aangeboden. 
lndien de woning wordt geaccepteerd, dan wordt de woningzoekende automatisch 
uitgeschreven uit het woningzoekenden bestand. Wordt de woning geweigerd, dan wordt 
de weigering opgenomen in het systeem en wordt de woning aan de volgende op de lijst 
aangeboden. Men mag twee maal straffeloos een aangeboden woning weigeren. Bij de derde 
weigering wordt de inschrijftijd met een jaar verminderd (Woonservice, 1997a). 

Het kan zijn dat sommige woningzoekenden van mening zijn dat zij op zeer kort termijn 
geholpen moeten worden. Zij moeten dan zelf een verzoek tot urgentie indienen bij een van 
de deelnemende woningcorporaties. De woningzoekende moet aangeven waarom hij denkt 
in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring. lndien aanwezig moeten ook 
bewijsstukken worden overlegd. Na inlevering van het aanvraagformulier ontvangt de 
woningzoekende een uitnodiging voor een gesprek, waarin hij de situatie kan toelichten en 
de medewerker van de corporatie de woningzoekende uitlegt hoe de aanvraag verder wordt 
behandeld. De aanvraag wordt binnen 6 weken na indienen behandeld in de 
Toetsingscommissie. Deze adviseert de woningcorporaties inzake het urgentieverzoek. Er 
kan sprake zijn van urgentie indien: 
• er een noodsituatie is en dit direct verband heeft met de huidige woning en alleen kan 

worden opgelost door het snel verkrijgen van een andere woonruimte in de regio 
's-Hertogenbosch en; 

• de situatie niet verwijtbaar is aan de aanvrager. Deze omstandigheden kunnen medisch 
of sociaal/maatschappelijk van aard zijn. 

De Toetsingscommissie geeft binnen twee weken na beoordeling van de aanvraag al dan 
niet een urgentieverklaring af. Deze schriftelijke uitslag is voorzien van de reden voor het 
al dan niet afgeven van de urgentieverklaring. 
Heeft een woningzoekende een urgentieverklaring dan krijgt deze voorrang op andere 
woningzoekenden, tenzij in een advertentie uitdrukkelijk staat vermeld dat urgentiekandidaten 
geen voorrang genieten. De urgent woningzoekende zal echter wel moeten voldoen aan de 
algemene criteria van gezinsgrootte en leeftijd. Voor urgent woningzoekenden geldt echter 
de inkomensgrens niet. 
Gedurende de eerste vier maanden na het verkrijgen van de urgentieverklaring kan men net 
als alle andere woningzoekenden reageren op het woningaanbod in de krant. De urgent 
woningzoekende krijgt dan voorrang op de andere woningzoekenden. Als het binnen vier 
maanden niet is gelukt om een woning te krijgen, wordt er door de woningcorporaties in de 
twee daarop volgende maanden een passende woning aangeboden. Weigert men een 
aangeboden woning dan wordt de urgentieverklaring ingetrokken. De woningzoekende wordt 
dan verder behandeld als een gewone woningzoekende (Woonservice, 1997b). 

Bij het woonruimteverdelingssysteem horen verschillende bestanden. Alie bestanden zijn 
databases en dynamisch. Wanneer er gegevens uit het systeem moeten worden verzameld, 
wordt er de ene keer gewerkt met de publicatiedatum en de andere keer met de datum waarop 
de woningen zijn verhuurd. Hierdoor kan het lijken dat getallen niet altijd kloppen. 
Een voorbeeld hiervan is het aantal woningen dat verhuurd is. Tussen 1 april 1997 en 30 
november 1997 zijn er 1038 woningen verhuurd, maar in diezelfde periode zijn er 1183 
woningen geadverteerd die inmiddels verhuurd zijn. 
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4.2 Aanbodkant corporatiewoningmarkt 

Het woningbestand van corporaties valt naar verschillende kenmerken op te splitsen. In het 
bestand in 's-Hertogenbosch blijven slechts enkele woningkenmerken geregistreerd staan. 
Deze kenmerken zijn woningtype, wijk, huurprijs en corporatie die de woning in het bezit 
heeft. In dit onderzoek wordt de huurprijs niet meegenomen. De huurprijs is in feite voor iedere 
woningzoekende anders, in verband met huursubsidie. 
De woningkenmerken zijn van invloed op de populariteit en verhuurbaarheid van de woning. 
lndicatoren voor populariteit zijn wachttijd en reactiegraad (zie ook paragraaf 4.3). De 
indicatoren voor verhuurbaarheid zijn mutatiegraad, leegstandsgraad, aanbiedingsgraad en 
populariteit (zie paragraaf 4.4). Dit alles leidt tot het voorlopig conceptueel schema, welke 
te zien is in figuur 4. 1 . 

Samenstelling 
woningbestand 

Woningtype 

Wijk 

~ Corporatie 
! 

I 

Mutatie
graad 

Leegstands
graad 

Wachttijd 

Reactie
graad 

figuur 4 .1: Voorlopig conceptueel schema aanbodkant 

4.3 Populariteitsmeting 

Populariteit 

~ paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag welke woningen populair zijn. 
/ De pop~;~iteit valt volgens de literatuur te bepalen met behulp van de populariteitsgraad. 

Dit is het ~antal reacties per geadverteerde woning (Hoop en Moggre, 1998), in dit onderzoek 
de indicator reactiegraad genoemd. Verder wordt in dit onderzoek voor de populariteit ook 
de indicator wachttijd gebruikt. De wachttijd betekent hier de tijd die het huishouden dat 
de woning betrekt stond ingeschreven, ofwel de tijd dat men voor deze woning moet wachten. 
Deze twee manieren van populariteitsmeting zullen achtereenvolgens behandeld worden. 
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De cijfers uit de analyses hebben betrekking op een periode van acht maanden (van 1 april 
tot en met 30 november 1997). De uitgevoerde significantie-toetsen zijn te vinden in bijlage 2. 

4.3.1 Reactiegraad 

De eerste manier waarop de populariteit van woningen wordt gemeten, is met behulp van 
de reactiegraad op woningen. Het uitgangspunt is dat hoe hoger de reactiegraad is, des te 
hoger is de populariteit van die woning. De reactiegraad is hierbij het aantal gekwalificeerde 
reacties dat per geadverteerde woning binnen komt. 

reactiegraad = aantal gekwalificeerde reacties I aantal advertenties 

Hierbij dient een opmerking gemaakt te worden. In de advertenties worden voorwaarden 
gesteld waaraan huishoudens moeten voldoen om te mogen reageren (passendheidscriteria). 
Er worden altijd voorwaarden gesteld aan het inkomen, maar oak aan leeftijd en gezinsgrootte 
warden vaak voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden kunnen van invloed zijn op de 
reactiegraad. Woningen kunnen een hoge reactiegraad hebben, niet omdat ze populair zijn, 
maar omdat er veel huishoudens zijn die niet op een andere, meer gewenste, woning mogen 
reageren. 
De reactiegraad is bekeken voor zowel de woningen van Hertoghuizen, als voor de woningen 
van de overige corporaties die bij Woonservice zijn aangesloten. Voor de verschillende 
woningtypen is de reactiegraad te zien in tabel 4.1. 

Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 94 2381 25,33 261 6682 25,60 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 38 1677 44,13 52 3298 63,42 

Drive-in woning 0 9 209 23,22 

Flat 171 4499 26,31 350 11726 33,50 

Appartement 0 61 778 12,75 

Bovenwoning, maximaal 2 bouwlagen 15 789 52,60 54 2990 55,37 

Benedenwoning 23 1354 58,87 41 1790 43,66 

Maisonnette 0 14 584 41,71 

I Totaal 341 10700 31,38 842 28057 33,32 I 
tabel 4.1 : Reactiegraad verschillende woningtypen 

De reactiegraad van de bovenwoningen, de benedenwoningen en de kleine eengezinswoningen 
is het hoogst. De appartementen hebben de laagste reactiegraad. Dit verschil is significant1• 

Verder hebben de woningen van Hertoghuizen een lagere reactiegraad dan het totaal van 
de overige corporaties, maar dit verschil is net niet significant. 
De reactiegraad kan oak uitgesplitst warden naar wijk. Dit levert voor Hertoghuizen het beeld 
op dat te zien is in tabel 4.2. 

Variantieanalyse. Verschillen worden aangetoond bij p < 0,05, dus met 95 % zekerheid. 
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---- -----1 Binnenstad Centrum 62,40 33,89 54,33 80,18 44,57 

2 Het Zand 

11 Zuid 30,40 1,00 30,14 29,34 

12 Aawijk . 10, 10 9,00 10,00 

1 3 Graafsewijk 33,06 91,09 21,33 45,67 64,00 47,17 

21 De Muntel 67,00 67,00 

22 De Vliert 31,00 31,00 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 't Ven 

36 Rosmalen centrum 

38 De Overlaet 

40 Hondsberg 

41 Empel 

51 De Slagen 12,00 12,00 

52 De Haren 

53 De Reit 

54 De Denk 

56 De Hambaken 11,00 11,00 

57 Orthen 34,50 44,00 35,86 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 26,57 27,00 

72 Deuteren 33,50 19,00 26,60 29,42 

73 De Schutskamp 

74 West I 32,80 42,71 36,50 40,94 

75 West II 19,00 16,00 17,00 

76 West De Kruiskamp 8,44 13,27 6,96 8,21 

81 Engelen 57,00 12,00 42,00 

I Totaal 25,33 44,13 26,31 52,60 58,87 31 ,38 

tabel 4 .2: Reactiegraad woningen Hertoghuizen 

Voor het totaal van de overige corporaties is de reactiegraad te zien in tabel 4.3. 

1 Binnenstad Centrum 130,00 112,00 54,64 40,75 110,00 62,05 

2 Het Zand 62,74 227,00 98,00 1,00 77,03 

11 Zuid 45,50 7,00 59,38 38,83 50,80 

12 Aawijk 21,00 27,07 9,00 25,67 
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1 3 Graafsewijk 40,73 41,20 59,65 50,55 

21 De Muntel 49,17 84,00 121,00 83,24 116,00 76.40 

22 De Vliert 45,29 65,37 0 50,75 53,67 54,94 

32 Sparrenburg 23,88 85,67 52,50 81,50 47,73 

34 Hintham 177,00 23,89 23,57 26,69 

35 't Ven 29,00 29,00 

36 Rosmalen centrum 4,80 11,67 51,00 12,08 

38 De Overlaet 29,53 24,00 62,00 30,60 

40 Hondsberg 12,67 14,25 42,00 47,00 18,54 

41 Empel 3,50 3,50 

51 De Slagen 16, 71 5,00 3,00 3,62 6,26 

52 De Haren 12,50 24,83 15,58 

53 De Reit 3,58 25,75 17,54 2, 17 12,56 

54 De Donk 20, 17 32,00 8,25 6,00 20,05 

56 De Hambaken 4, 11 5,00 5, 17 10,74 9,00 17,8 7,06 

57 Orthen 19,00 4,00 19,00 4,00 1,00 11, 13 

58 Wielsum 7,00 2,33 3,50 

61 Maaspoort 10,21 37,25 63,00 19,95 6,00 19,00 20.40 18.42 

72 Deuteren 48,80 40,50 46.43 

73 De Schutskamp 12,00 29,67 25,25 

74 West I 27,77 46.40 31.40 34,87 

75 West II 25,10 5,67 27, 19 4,00 19,20 23.48 

76 West De Kruiskamp 16,00 23,00 9,87 12,00 13,06 

81 Engelen 

I Totaal 25,60 63,42 23,22 33,50 12,75 55,37 43,66 41,11 I 33,32 

tabel 4.3: Reactiegraad woningen overige corporaties 

Uit dit overzicht blijkt dat woningen in het Centrum, het Zand en de Muntel de hoogste 
reactiegraad hebben. De laagste reactiegraad hebben de woningen in Empel, de Slagen, de 
Hambaken en het Wielsum. De wijk waarin de woning staat is van significante invloed op 
de reactiegraad. 
Concluderend kan gezegd worden dat de reactiegraad afhankelijk is van het woningtype en 
de wijk waarin de woning staat. 

4.3.2 Wachttijd 

De andere manier waarop de populariteit wordt gemeten is met behulp van de wachttijd. 
De wachttijd is het aantal dagen dat het huishouden ingeschreven stond dat de woning betrok. 
Uitgangspunt is dat naarmate een woning populairder is, men langer op deze woning moet 
wachten en dus een hogere wachttijd heeft. De wachttijd is voor de verschillende woningtypen 
te zien in tabel 4.4. 
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---Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 1179 867 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 1452 820 

Drive-in woning 513 

Flat 911 937 

Appartement 694 

Bovenwoning, maximaal 2 bouwlagen 932 1016 

Benedenwoning 1071 1085 

Maisonnette 1304 

I Totaal 1013 903 I 

tabel 4 .4: Wachttijd verschillende woningtypen 

De wachttijd is voor benedenwoningen en maisonnettes het hoogst. Voor drive-in woningen 
en appartementen is de wachttijd het laagst. Dit verschil is echter niet significant. 
Voor woningen van Hertoghuizen is de wachttijd hoger dan voor het totaal van de overige 
corporaties. Wachttijd is significant afhankelijk van corporatie. 
In tabel 4.5 staat aangegeven wat de wachttijden voor de woningen van Hertoghuizen zijn, 
uitgesplitst naar wijk. 

--ltl ltllllllll 
1 Binnenstad Centrum 4040 728 993 1436 954 

2 Het Zand 

11 Zuid 1303 956 983 

12 Aawijk 1261 168 1193 

1 3 Graafsewijk 998 2307 975 708 439 1203 

21 De Muntel 

22 De Vliert 977 977 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 't Ven 
11-----------+-----11------+----+-----t-----+----+----1-----n---~111 
ll-3_6_R_o_s_m_a_1e_n_c_e_nt_ru_m ___ -+----+----+----+---___,1------+----+----+----~1------1il: 

38 De Overlaet 111 

11-~~~~~~~~~+-~~-+~~~-+-~~-+~~~-+-~~---1~~~-t-~~~1--~--11---~--11 
40 Hondsberg 

41 Empel 

42 Berlicum 

43 Middelrode 

51 De Slagen 1905 1905 

52 De Haren 

53 De Reit 
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54 De Donk 

56 De Hambaken 

57 Orthen 688 688 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 958 1478 1032 

72 Deuteren 1375 1331 1359 

73 De Schutskamp 

74 West I 76 1194 453 1066 

75 West II 2150 932 1175 

76 West De Kruiskamp 694 300 749 677 

81 Engelen 3008 3008 

I Totaal 1179 1452 911 932 1071 1013 

tabel 4 .5: Wachttijden woningen Hertoghuizen 

Voor het totaal van de overige corporaties zijn de wachttijden te zien in tabel 4.6. 

---------1 Binnenstad Centrum 2274 894 997 189 1710 1067 

2 Het Zand 1067 770 1498 1109 

11 Zuid 1548 318 1867 1283 1630 

12 Aawijk 1445 907 380 889 

13 Graafsewijk 837 664 1039 909 

21 De Muntel 1179 756 87 1509 996 1266 

22 De Vliert 1849 1151 684 1144 1233 

32 Sparrenburg 844 199 725 1738 820 

34 Hintham 6218 804 1034 890 

35 't Ven 461 461 

36 Rosmalen centrum 72 914 116 497 

38 De Overlaet 709 1318 2498 852 

40 Hondsberg 1032 1172 1016 1572 1169 

41 Empel 

42 Berlicum 713 1452 623 785 819 

43 Middelrode 1177 1177 

51 De Slagen 635 1188 108 328 427 

52 De Haren 364 612 457 

53 De Reit 457 861 844 159 719 

54 De Dank 788 1022 115 507 696 

55 De Rompert 823 823 
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56 De Hambaken 428 543 430 569 393 1060 

57 Orthen 1484 1355 80 1056 

58 Wielsum 242 965 

61 Maaspoort 544 1141 1520 851 128 476 1058 

72 Deuteren 1359 881 

73 De Schutskamp 1251 1834 

74 West I 637 1065 1214 1183 

75 West II 1215 1161 812 493 989 

76 West De Kruiskamp 1406 672 1159 598 

81 Engelen 

I Totaal 867 820 513 937 694 1016 1085 13041 

tabel 4.6: Wachttijden woningen overige corporaties 

De wachttijd is voor woningen in de Schutskamp, Zuid, Deuteren, de Muntel, de Vliert, 
Middelrode, Hondsberg, en het Zand het hoogst (alle meer dan 3 jaar). Voor woningen in 
Empel, de Haren, 't Ven, de Slagen, Rosmalen centrum en de Hambaken hoeft men het minst 
lang te wachten (alle minder dan 1,5 jaar). 
De wachttijd van woningen is significant afhankelijk van de wijk waarin deze woning staat. 
De wachttijd voor een woning is dus significant afhankelijk van zowel de corporatie waarvan 
de woning is, als de wijk waarin de woning staat. 

4.4 Verhuurbaarheidsmeting 

Verhuurbaarheid zegt iets over het gemak waarmee een woning is te verhuren. Heeft een 
woning een hoge verhuurbaarheid, dan is de woning makkelijk te verhuren. De verhuurbaarheid 
is afhankelijk van de waardering van het wonen in een woning. Het wonen in een woning 
kan verdeeld warden in de woning, het woongebouw, de fysieke omgeving, de woonlasten, 
het woonmilieu, de woningmarkt en het woningbeheer. 
Een manier om de verhuurbaarheid te meten is met behulp van de verhuurbaarheidsindex 
(Nauta, 1993; Hoop en Moggre, 1998). Voor de verhuurbaarheidsindex wordt gebruik gemaakt 
van diverse indicatoren. Deze indicatoren zijn: 
• de mutatiegraad (het aantal huuropzeggingen gedeeld door het aantal woningen); 
• de leegstandsgraad (het aantal dagen dat de opgezegde woningen hebben leeggestaan 

gedeeld door het aantal verhuurbare dagen); 
• de aanbiedingsgraad (het aantal aanbiedingen gedeeld door het aantal vrijgekomen 

woningen); 
• de populariteitsgraad (het aantal reacties gedeeld door het aantal mutaties); 
• de verhuisgeneigdheid (het aantal woningzoekenden gedeeld door het aantal woningen). 
In dit onderzoek wordt de verhuisgeneigdheid van bewoners niet mee genomen. In dit 
onderzoek wordt namelijk gekeken naar de gegevens die vrij komen uit de bestanden behorende 
bij het woonruimteverdelingssysteem. In deze bestanden staat de verhuisgeneigdheid niet 
geregistreerd. 
In de literatuur wordt de reactiegraad gezien als populariteitsgraad. In dit onderzoek is de 
populariteit bepaald aan de hand van zowel de reactiegraad als de wachttijd. Deze twee 
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indicatoren zijn reeds in paragraaf 4 .3 bepaald. De overige drie indicatoren zullen in deze 
paragraaf achtereenvolgens bepaald warden. Daarna zal de verhuurbaarheidsindex berekend 
word en. 

4.4. 1 Mutatiegraad 

Een indicator voor de verhuurbaarheid van woningen is de mutatiegraad. De mutatiegraad 
is het aantal huuropzeggingen die per jaar per woning plaatsvinden. Of wel in formulevorm: 

mutatiegraad = aantal huuropzeggingen per jaar I aantal woningen 

In dit onderzoek wordt gekeken naar een periode van 8 maanden oftewel 2/3 jaar. De 
mutatiegraad is dus als volgt te bepalen: 

mutatiegraad = (1,5 x aantal huuropzeggingen) I aantal woningen 

Het totale woningbezit is alleen voor Hertoghuizen bekend en niet voor de overige corporaties. 
Alleen de mutatiegraad voor woningen van Hertoghuizen kan dus bepaald warden. Voor de 
verschillende woningtypen is de mutatiegraad te zien in tabel 4. 7. 

Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 3208 94 0,04 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 428 38 0,13 

Drive-in woning 0 

Flat 1334 164 0,19 

Appartement 0 

Bovenwoning, maximaal 2 bouwlagen 550 15 0,04 

Benedenwoning 389 23 0,09 

Maisonnette 0 

I Totaal 5937 341 o,o9 I 

tabel 4. 7: Mutatiegraad verschillende woningen 

Te zien valt dat vooral de flats een hoge mutatiegraad hebben, gevolgd door de kleine 
eengezinswoningen. De laagste mutatiegraad hebben de grate eengezinswoningen en de 
bovenwoningen. Het woningtype bepaalt de mutatiegraad significant. 
De mutatiegraad kan oak bekeken warden per wijk. Dit levert het overzicht op uit tabel 4.8. 

111111111111111111 
1 Binnenstad Centrum 0 0 ,16 0 ,20 0 ,07 0,09 0 , 13 

2 Het Zand 

11 Zuid 0,03 0,13 0,09 

12 Aawijk 0,04 0 , 12 0,04 

1 3 Graafsewijk 0, 10 0,08 0,16 0 ,32 0,32 0, 11 

21 De Muntel 0,03 0,03 
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22 De Vliert 0,02 0,02 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 't Ven 

36 Rosmalen centrum 

38 De Overlaet 

40 Hondsberg 

41 Empel 

51 De Slagen 0,01 

52 De Haren 

53 De Reit 

54 De Denk 

56 De Hambaken 0,01 

57 Orthen 0,08 0 0,06 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 0,21 

72 Deuteren 0,04 0 0,27 

73 De Schutskamp 

74 West I 0,07 0,58 0 0,02 

75 West II 0,03 0, 15 

76 West De Kruiskamp 0,03 0, 18 0, 18 

81 Engelen 0,05 0,09 0 

I Totaal 0,04 0, 13 0, 19 0,04 0,09 

tabel 4 .8: Mutatiegraad woningen Hertoghuizen 

Uit dit overzicht blijkt dat de woningen in de Maaspoort verreweg de hoogste mutatiegraad 
hebben. De laagste mutatiegraad hebben de woningen op de Vliert, de Slagen en de Hambaken. 
De wijk is van significante invloed op de mutatiegraad. 
De mutatiegraad van een woning is dus afhankelijk van zowel het woningtype als de wijk 
waarin de woning staat. 

4.4.2 Leegstandsgraad 

De leegstandsgraad is het aantal dagen dat de opgezegde woningen hebben leeg gestaan 
gedeeld door het aantal verhuurbare dagen van die woningen. In formulevorm: 

/eegstandsgraad = dagen leegstand /verhuurbare dagen 

Gekeken wordt naar een periode van 244 dagen. Het aantal verhuurbare dagen is dus 244 
keer het aantal vrijgekomen woningen. De formule wordt dus als volgt: 

leegstandsgraad = dagen leegstand I 244 
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De leegstandsgraad is berekend voor de diverse woningtypen die in beheer zijn bij Hertoghuizen 
en voor de woningtypen die in beheer zijn bij de overige corporaties. Dit is te zien in tabel 
4.9. 

Hffi!Hi?:ij@l~t@JtJtllltJtll J9ttt!i!Mffi~!?:W:M!!Hlitltit~ 

Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 94 1536 0,067 261 1340 0,021 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 38 612 0,066 52 237 0,019 

Drive-in woning 0 9 3 0,001 

Flat 171 2887 0,069 350 1408 0,016 

Appartement 0 61 201 0,014 

Bovenwoning, maximaal 2 bouwlagen 15 292 0,080 54 160 0,012 

Benedenwoning 23 265 0,047 41 150 0,015 

Maisonnette 0 14 24 0,007 

I Totaal 341 5592 0,067 842 3523 0,011 I 

tabel 4.9: Leegstandsgraad verschillende woningtypen 

Alie woningtypen hebben een ongeveer even hoge leegstandsgraad, met uitzondering van 
de drive-in woningen die een aanzienlijk lagere leegstandsgraad hebben. Het woningtype is 
niet significant bepalend voor de leegstandsgraad. 
Woningen van Hertoghuizen hebben een aanzienlijk hogere leegstandsgraad dan het totaal 
van de overige corporaties. Dit verschil is significant. 
De leegstandsgraad uitgezet per wijk levert voor Hertoghuizen het beeld op welke te zien 
is in tabel 4.10. 

-tllllll lllllllllla 
1 Binnenstad Centrum 0,019 0,075 0,087 0,033 0,068 

2 Het Zand 

11 Zuid 0, 123 0 0, 101 0, 101 

12 Aawijk 0,098 0,035 0,092 

13 Graafsewijk 0,072 0,095 0,051 0,049 0,163 0,080 

21 De Muntel 0 0 

22 De Vliert 0,008 0,008 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 't Ven 

36 Rosmalen centrum 

38 De Overlaet 

40 Hondsberg 

41 Empel 

51 De Slagen 0,066 0,066 
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52 De Haren 

53 De Reit 

54 De Donk 

56 De Hambaken 0 0 

57 Orthen 0,036 0 0,031 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 0, 115 0,008 0, 101 

72 Deuteren 0,050 0 0,023 0,034 

73 De Schutskamp 

74 West I 0,011 0,079 0,057 0,068 

75 West II 0,036 0,097 0,077 

76 West De Kruiskamp 0,050 0,045 0,034 0,038 

81 Engelen 0,037 0 0,025 

I Totaa l 0,067 0,066 0,069 0,080 0,047 0,067 

tabel 4.10: Leegstandsgraad woningen Hertoghuizen 

Voor het totaal van de overige corporaties is dit overzicht te zien in tabel 4.11. 

--------1 Binnenstad Centrum 0 0 0,014 0 0,007 0,011 

2 Het Zand 0,012 0 0,037 0 0,015 

11 Zuid 0,018 0,086 0,006 0,001 0,012 

12 Aawijk 0 0,047 0 0,042 

1 3 Graafsewijk 0,025 0,084 0,031 0,037 

21 De Muntel 0,031 0 0, 107 0 0 0,014 

22 De Vliert 0,026 0,017 0 0,032 0,005 0,019 

32 Sparrenburg 0,015 0,030 0 0 0,014 

34 Hintham 0 0,011 0,004 0,010 

35 't Ven 0 0 

36 Rosmalen centrum 0,033 0,010 0 0,019 

38 De Overlaet 0,002 0 0 0,002 

40 Hondsberg 0,001 0,002 0 0 0,002 

41 Empel 0,280 0,281 

51 De Slagen 0 0 0 0,006 0,004 

52 De Haren 0,005 0,005 0,005 

53 De Reit 0,026 0,007 0,002 0,004 0,011 

54 De Denk 0,017 0 0,006 0, 127 0,016 

56 De Hambaken 0,030 0,002 0 0,018 0 0,017 0,022 
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57 Orthen 0 0 0 ,004 0,090 0 0,024 

58 Wielsum 0,008 0,036 0,029 

61 Maaspoort 0,009 0,014 0,012 O,Q16 0 0 0,021 0,013 

72 Deuteren 0 0,002 0,001 

73 De Schutskamp 0 0 0 

74 West I 0 ,007 0,039 0,010 0,005 0,015 

75 West II 0,088 0,019 0,011 0,020 0,011 0,031 

76 West De Kruiskamp 0,016 0 0,011 0 0,013 

81 Engelen 

I Totaal 0,021 0,019 I 0,001 0,016 0,014 0,012 0,015 0,007 I 0,017 

tabel 4.11: Leegstandsgraad woningen overige corporaties 

In de wijken 't Ven en Schutskamp komt geen leegstand voor. Verder is de leegstandsgraad 
in de Overlaet, Hondsberg, de Slagen en de Haren erg laag. In Empel is de leegstandsgraad 
duidelijk heel erg hoog. Verder is er een hoge leegstandsgraad in de Aawijk, de Graafsewijk 
en in Zuid. De wijk waarin de woning staat is significant bepalend voor de leegstandsgraad. 
De leegstandsgraad van een woning is dus afhankelijk van de corporatie waarvan de woning 
is en de wijk waarin de woning staat. 

4.4.3 Aanbiedingsgraad 

Een andere indicator voor de verhuurbaarheid is de aanbiedingsgraad . De aanbiedingsgraad 
is het aantal aanbiedingen gedeeld door het aantal vrijgekomen woningen. In formulevorm: 

aanbiedingsgraad = aantal aanbiedingen I aantal vrijgekomen woningen 

De aanbiedingsgraad is groter of gelijk aan 1. Het aantal aanbiedingen die nodig zijn is het 
aantal weigeringen per woning (weigeringsgraad) plus een. Dus: 

aanbiedingsgraad = (aantal weigeringen I aantal vrijgekomen woningen) + 1 

De aanbiedingsgraad voor de verschillende woningtypen is te zien in tabel 4. 12. 
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Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 94 97 2,03 261 129 1,49 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 38 39 2,03 52 19 1,37 

Drive-in woning 9 2 1,22 

Flat 171 132 1,85 350 165 1,47 

Appartement 61 29 1,48 

Bovenwoning, maximaal 2 bouwlagen 15 18 2,20 54 28 1,52 

Benedenwoning 23 23 2,00 41 20 1,49 

Maisonnette 14 11 1,79 

I Totaal 341 322 1,94 842 403 1.48 I 

tabel 4.12 : Aanbiedingsgraad verschillende woningtypen 

Uit dit overzicht blijkt dat alle woningtypen een ongeveer even hoge aanbiedingsgraad hebben. 
Het woningtype is dan ook niet van significante invloed op de aanbiedingsgraad. 
Verder hebben de woningen van Hertoghuizen een hogere aanbiedingsgraad dan die van de 
overige corporaties . Dit verschil is significant. 
De aanbiedingsgraad kan ook per wijk bekeken worden, wat voor Hertoghuizen het beeld 
oplevert dat te zien is in tabel 4.13. __ ,, _____ _ 

1 Binnenstad Centrum 1,00 2,21 2,42 1,91 2, 13 

2 Het Zand 

11 Zuid 3,20 1,00 1,90 2,06 

12 Aawijk 1,91 1,50 1,87 

13 Graafsewijk 2,34 2,91 2,33 1,33 3,33 2,46 

21 De Muntel 3,00 3,00 

22 De Vliert 4,00 4,00 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 ' t Ven 

36 Rosmalen centrum 

38 De Overlaet 

40 Hondsberg 

41 Empel 

51 De Slagen 1,00 1,00 

52 De Haren 

53 De Reit 

54 De Donk 
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56 De Hambaken 1,00 1,00 

57 Orthen 2, 17 2,00 2,14 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 2,29 1,00 2, 13 

72 Deuteren 1,50 1,00 1,20 1,33 

73 De Schutskamp 

74 West I 2,20 1,54 3,00 2,07 

75 West II 1,00 1,63 1,42 

76 West De Kru iskamp 1,22 1,73 1,59 1,56 

81 Engelen 1,50 1,00 1,33 

I Totaal 2 ,03 2,03 1,85 2,20 2 ,00 1,94 

tabel 4 .13: Aanbiedingsgraad woningen Hertoghuizen 

Voor de overige corporaties is het beeld te zien in tabel 4.14. 

---------1 Binnenstad Centrum 1,50 3,00 1,45 1,00 2,00 1,48 

2 Het Zand 1,48 1,00 1,20 1,00 1,39 

11 Zuid 1,42 2 ,50 1,46 1,83 1,54 

12 Aawijk 1,00 1,74 1,50 1,70 

1 3 Graafsewijk 1,27 1,00 1,24 1,21 

21 De Muntel 2,50 1,00 1,00 1,59 1,00 1,80 

22 De Vliert 1,43 1, 16 1,00 1,50 2,33 1,34 

32 Sparrenburg 1,25 1,00 1,40 

34 Hintham 2,00 1,52 1,71 1,56 

35 ' t Ven 1,00 1,00 

36 Rosmalen centrum 1,60 1,33 1,00 1,42 

38 De Overlaet 1, 18 1,00 1,00 1, 15 

40 Hondsberg 1,67 1, 13 1,00 1,00 1,23 

41 Empel 1,00 1,00 

51 De Slagen 1, 14 2,00 1,00 1,73 1,60 

52 De Haren 1,44 1,00 1,33 

53 De Reit 1,92 1,75 1,85 1,50 1,79 

54 De Denk 1,67 1,00 1,25 2,00 1,45 

56 De Hambaken 1,37 1, 14 1,00 1,31 1,67 1,20 1,32 

57 Orthen 1,00 1,00 1,67 2 ,00 2,00 1,63 

58 Wielsum 1,00 1,67 1,50 

61 Maaspoort 1,83 1,25 1,00 1,30 2,00 1,50 1,80 1,52 

47 



4. Aanbodkant en vraagkant van de corporatiewoningmarkt 

----------72 Deuteren 1,40 1,00 

73 De Schutskamp 1,00 1,00 

74 West I 1,31 1,50 1,80 1,40 

75 West II 1,20 1,67 1,81 1,00 2,20 

76 West De Kruiskamp 1,36 1,00 1,70 2,00 

81 Engelen 

I Totaal 1,49 1,37 1,22 1,47 1,48 1,52 1,49 1,79 I 

tabel 4.14: Aanbiedingsgraad woningen overige corporaties 

De woningen in 't Ven, Empel en de Schutskamp hebben een aanbiedingsgraad van 1, het 
minimaal mogelijke. Woningen in het Centrum, de Graafsewijk en de Muntel hebben de hoogste 
aanbiedingsgraad. De aanbiedingsgraad is echter niet significant verschillend per wijk. 

De aanbiedingsgraad verschilt dus alleen per corporatie. 

4.4.4 Huidige verhuurbaarheid 

Met behulp van de verschillende verhuurbaarheidsindicatoren kan de huidige verhuurbaarheid 
in kaart worden gebracht. De huidige verhuurbaarheid is op te vatten als een gewogen 
gemiddelde van de verhuurbaarheidsindicatoren. De mutatiegraad en de leegstandgraad worden 
als kritieke indicatoren beschouwd, de overige als waarschuwende indicatoren (Hoop en 
Moggre, 1998; Nauta, 1993). 
Om de huidige verhuurbaarheid te bepalen moeten er voor de verschillende indicatoren 
wegingsfactoren en normen bepaald worden. De verhuurbaarheid is dan te bepalen volgens 
de formule: 

verhuurbaarheidindex (VB!) = [(f1 x mutatiegraad I norm + f2 x leegstandsgraad I norm + 
f 3 x aanbiedingsgraad I norm + f4 x norm I reactiegraad + 
f 5 x norm I wachttijd) I (f1 + f2 + f3 + f4 + f sJJ x 100% 

Hoe lager de VBI van een woning is hoe eenvoudiger die woning is te verhuren. Hoe hoger 
de VBI hoe moeilijker te verhuren. Hierbij is een VBI van 100 % het gemiddelde. 
In dit onderzoek wordt voor de normen van de verschillende woningen telkens het gemiddelde 
van alle woningen van alle corporaties genomen. De keuze valt niet op landelijke gemiddelden, 
maar op de gemiddelden van de sociale huursector in 's-Hertogenbosch. Dit is immers de 
markt waarmee de concurrentie rechtstreeks aan gegaan moet worden. Dit leidt tot de 
volgende normen: 
• norm mutatiegraad 
• norm leegstandsgraad 
• norm aanbiedingsgraad 
• norm reactiegraad 
• norm wachttijd 
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Verder moet er nog bepaald worden met welke factoren rekening gehouden gaat worden. 
Nauta ( 1993) gebruikt de volgende factoren: 
• factor mutatiegraad = 1,0 
• factor leegstandsgraad = 1,5 
• factor aanbiedingsgraad = 2,0 
De mutatiegraad wordt het minst zwaar gewogen. Een hoge mutatiegraad in een bepaalde 
periode hoeft niet te betekenen dat de verhuurbaarheid slechter wordt, maar kan samenhangen 
met bewonerskenmerken (bijvoorbeeld ouderen die naar een opgeleverde seniorencomplex 
gaan). 
De leegstandsgraad wordt zwaarder gewogen dan de mutatiegraad. Als bij een hoge 
mutatiegraad de leegstandsgraad toch vrijwel nul is, wil dat zeggen dat het kennelijk niet 
moeilijk is om de woning te verhuren. 
De aanbiedingsgraad wordt het zwaarst gewogen. Het is immers zo dat des te hoger de 
aanbiedingsgraad is, des te vaker is de woning geweigerd. Weigeringen zeggen iets over de 
tekortkomingen van woning en woonomgeving. 

Nauta gebruikt de populariteitsgraad niet. Hier moet echter ook rekening mee gehouden 
worden. De populariteit wordt in dit onderzoek met de volgende factoren meegenomen: 
• factor reactiegraad = 1 
• factor wachttijd = 1 
De reactiegraad en de wachttijd worden minder zwaar meegewogen dan de leegstandsgraad 
en even zwaar als de mutatiegraad. 
Een lage reactiegraad wil niet zeggen dat de woning moeilijk te verhuren is. In principe is 
een huishouden dat de woning graag wil bewonen genoeg om de woning verhuurd te krijgen. 
Vandaar dater vanuit wordt gegaan dat de leegstandsgraad meer zegt over de verhuurbaarheid. 
Een lage wachttijd wil ook niet altijd zeggen dat de woning slecht te verhuren valt. Het kan 
zo zijn dat er woningen zijn waarvoor een lage wachttijd geldt, maar toch goed te verhuren 
zijn. Bijvoorbeeld huishoudens die dringend op zoek zijn naar een woning, maar nog maar 
kort ingeschreven staan, zullen hier dan gebruik van maken. 

Deze normen en factoren kunnen ingevuld worden in de formule. 

VB/= [(1,0 x mutatiegraad I 0,086 + 1,5 x /eegstandsgraad I 0,032 +2,0 x 
aanbiedingsgraad I 1,61 + 1,0 x 32, 76 I reactiegraad + 1,0 x 935 I wachttijd) I 
(1,0 + 1,5 + 2,0 + 1,0 + 1,0)] x 100% 

ofwel: 

VB/ = [(11,63 x mutatiegraad + 46,875 x leegstandsgraad + 1,24 x aanbiedingsgraad 
+ 32,76/reactiegraad + 935/wachttijd)/6,5Jx 100% 

Met deze formule kan de verhuurbaarheid van woningen bepaald worden. Dit kan gebeuren 
op verschillende ruimtelijke niveaus. Met de cijfers uit de voorgaande paragrafen kan voor 
de woningen van Hertoghuizen de verhuurbaarheidsindex bepaald worden, uitgesplitst naar 
woningtype en wijk. Dit levert de VBl's op die te zien zijn in tabel 4.15. 
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-IJllllBllllllllll 
1 Binnenstad Centrum 73 167 146 93 139 

2 Het Zand 

11 Zuid 183 756 164 

12 Aawijk 176 217 

1 3 Graafsewijk 144 150 147 150 279 

21 De Muntel 83 

22 De Vliert 117 

32 Sparrenburg 

34 Hintham 

35 't Ven 

36 Rosmalen centrum 

38 De Overlaet 

40 Hondsberg 

41 Empel 

51 De Slagen 118 

52 De Haren 

53 De Reit 

54 De Donk 

56 De Hambaken 78 

57 Orthen 117 71 

58 Wielsum 

61 Maaspoort 198 61 

72 Deuteren 97 66 117 

73 De Schutskamp 

74 West I 267 215 148 

75 West II 83 175 

76 West De Kruiskamp 145 184 178 

81 Engelen 78 92 

I Totaal 127 131 155 131 110 

tabel 4 .15: VBI woningen Hertoghuizen 

Er is te zien dat de woningen van Hertoghuizen gemiddeld een VBI hebben die boven de 100 
ligt. Dit wil zeggen dat de woningen van Hertoghuizen over het algemeen slechter verhuurbaar 
zijn dan het gemiddelde van de sociale huurwoningen in 's-Hertogenbosch. 
Er is bij Hertoghuizen geen enkel woningtype dat beter scoort dan het gemiddelde. Van alle 
woningtypen die Hertoghuizen in beheer heeft, scoren de flats het slechtst. De 
benedenwoningen scoren het minst slecht. 
De verhuurbaarheid van woningen van Hertoghuizen is het slechts in de wijken Maaspoort, 
Aawijk, Zuid, Kruiskamp en de Graafsewijk. De verhuurbaarheid is beter dan gemiddeld in 
Engelen, Hambaken, Muntel en Deuteren. 
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Oak voor het totaal van de overige corporaties kunnen de VBl's berekend warden. Voor het 
totaal van de overige corporaties is echter de mutatiegraad niet bekend. De mutatiegraad 
moet dus uit de formule gehaald warden. Dit leidt tot de volgende formule voor de 
verhuurbaarheidsindex: 
VB/ = {(46,875 x /eegstandsgraad + 1,24 x aanbiedingsgraad + 32, 76 I reactiegraad + 

9351wachttijd)I5,5] x 100% 

De VBl's van woningen die in beheer zijn bij de overige corporaties zijn te zien in tabel 4.16. 

---------1 Binnenstad Centrum 46 92 73 127 66 69 

2 Het Zand 

11 Zuid 71 268 

12 Aawijk 63 

13 Graafsewijk 85 134 

21 De Muntel 109 52 

22 De Vliert 77 

32 Sparrenburg 86 170 

34 Hintham 51 

35 ' t Ven 80 

36 Rosmalen centrum 424 

38 De Overlaet 73 

40 Hondsberg 102 

41 Empel 

51 De Slagen 88 179 378 

52 De Haren 132 79 

53 De Reit 268 88 

54 De Donk 104 58 

56 De Hambaken 241 178 76 

57 Orthen 65 184 

58 Wielsum 185 

61 Maaspoort 139 71 54 

72 Deuteren 56 

73 De Schutskamp 88 

74 West I 

75 West II 140 174 

76 West De Kruiskamp 94 74 

81 Engelen 

I Totaal 94 77 86 

tabel 4 .16: VBI woningen overige corporaties 
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Van de overige corporaties zijn alle woningtypen beter verhuurbaar dan het gemiddelde, met 
uitzondering van de appartementen. Woningen in Empel, Wielsum, Slagen en Hambaken zijn 
slecht verhuurbaar. Woningen in Deuteren, Schutskamp, Overlaet, 't Zand, Zuid en Centrum 
zijn goed verhuurbaar. 

4.5 Conceptueel schema aanbodkant 

Met behulp van de analyses uit paragraaf 4.3 en 4.4 kan het conceptueel schema van paragraaf 
4.2 aangepast worden. Hiervoor wordt in tabel 4.17 de verschillende 
verhuurbaarheidsindicatoren opgesomd, met daarbij vermeldt de woningkenmerken die van 
invloed zijn op de indicator. 

mutatiegraad woningtype en wijk 

leegstandsgraad corporatie en wijk 

aanbiedingsgraad corporatie 

reactiegraad woningtype en wijk 

wachttijd corporatie en wijk 

tabel 4.17 : Woningkenmerken van invloed op verhuurbaarheidsindicatoren 

De indicatoren kunnen ook van invloed zijn op elkaar. Om te kijken in hoeverre de verschillende 
indicatoren hetzelfde meten is de correlatie tussen de indicatoren berekend. De correlaties 
tussen de verschillende indicatoren zijn te zien in tabel 4 . 182

: 

0.3047 0.0745 -0.0052 

0.3047 -0 .0483 -0.0572 

0.0745 -0.0483 -0.0334 

-0.0052 -0 .0572 -0.0334 

-0 .0687 -0.2144 -0.0925 0.6530 

tabel 4 .18: Correlatie tussen verhuurbaarheidsindicatoren 

Er is een samenhang tussen de volgende indicatoren: 
• tussen reactiegraad en wachttijd is een positieve samenhang; 
• tussen wachttijd en aanbiedingsgraad is een negatieve samenhang; 
• tussen leegstandsgraad en aanbiedingsgraad is een positieve samenhang. 
De overige indicatoren hebben nagenoeg geen samenhang. 

-0.0687 

-0 .2144 

-0.0925 

0.6530 

Met behulp van deze resultaten kan het conceptueel schema warden bijgesteld. Het bijgestelde 
schema is te zien in figuur 4.2. 
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Partiele correlatie , eenzijdig getoetst. Een significante samenhang wordt met 95 % zekerheid aangetoond 
indien p < 0,05. 
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figuur 4 .2 : Conceptueel schema aanbodkant 
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4.6 Vraagkant corporatiewoningmarkt 

Huishoudens zijn naar verschillende kenmerken op te splitsen. In dit onderzoek wordt gekeken 
naar drie huishoudenskenmerken, te weten het wel of niet hebben van urgentie, het zijn van 
autochtoon en allochtoon en het zijn van starter of doorstromer. 
De eerste aanname is dat deze huishoudenskenmerken van invloed zijn op de inzichtelijkheid 
van het systeem, de vraag van het huishouden, de aanwijzing van woningen aan de doelgroep 
van het huishouden, passendheidscriteria, volgordecriteria en de objectiviteit waarmee 
woningen warden toegewezen. Aangezien degene met urgentie boven aan de lijst komt en 
vervolgens degene die het langst wacht, is urgentie direct van invloed op de volgordecriteria 
en de overige huishoudkenmerken via de variabele wachttijd. 
De tweede aanname is dat deze factoren weer van invloed zijn op de slaagkans van het 
huishouden. Meer hierover is te vinden in paragraaf 4. 7. 
Deze aannamen kunnen warden weergegeven in een voorlopig conceptueel schema. Dit schema 
is te vinden in figuur 4.3. 
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figuur 4.3 : Voorlopig conceptueel schema vraagkant 

4. 7 Slaagkansen 

Passendheid 
criteria 

Volgorde
criteria 

Slaagkans 

De slaagkans is de kans dat een huishouden slaagt in het verkrijgen van een woning. De 
slaagkans is afhankelijk van de samenstelling van het woningbestand, de structuur van de 
vraag, de gehanteerde passendheids- en volgordecriteria en de aanwijzing van woningen voor 
specifieke doelgroepen. De slaagkans kan geoperationaliseerd warden met de realisatiegraad 
(Cebeon, 1993). Om te kijken of een bepaald groep huishoudens goed scoort op de 
woningmarkt, moet er niet alleen gekeken warden naar de realisatiegraad, maar ook naar 
de periode dat zij hebben moeten wachten voordat zij een woning betrokken (Cebeon, 1993). 
Er kan namelijk sprake zijn van een inhaaleffect. 
De realisatiegraad is het percentage woningzoekenden dat slaagt in het verkrijgen van een 
woning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de complexe realisatiegraad en de 
eenvoudige realisatiegraad. 
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De complexe realisatiegraad is: 

uitgeschrevenen met een woning + woningverkrijgers die niet ingeschreven ziin x 100% 
uitgeschreven met een woning+ ingeschreven en nog niet uitge-

schrevenen + uitgeschreven zonder woning 

De eenvoudige realisatiegraad is: 

uitgeschrevenen met een woning x 100% 
uitgeschrevenen met een woning+ nog ingeschreven woningzoekenden 

Met behulp van het woningzoekendenbestand is de complexe realisatiegraad niet te bepalen, 
de eenvoudige realisatiegraad wel. De realisatiegraad kan voor verschillende groepen 
huishoudens bepaald worden. Aangezien in dit onderzoek gegevens van 8 maanden gebruikt 
worden, moeten deze gegevens nog omgerekend worden naar een periode van een jaar. Voor 
alle woningzoekenden samen is de realisatiegraad gelijk aan: 

[1,5x1038/{1,5x1038+16641 )] x100% = 8,65% 

In 1989 was de eenvoudige realisatiegraad voor woningzoekenden ongeveer 35% (Cebeon, 
1993). Een realisatiegraad van 8,65% houdt een flinke afname in. Deze afname kan verklaard 
worden door het feit dat er een flink aantal woningzoekenden al wel ingeschreven staat, maar 
nog niet reageert op woningen. 
Ook komt 8,65% niet over een met de tijd die er voor een woning gewacht moet worden. 
Woningzoekenden moeten gemiddeld ongeveer 3 jaar wachten voor een woning. Dit wil zeggen 
dat zij per jaar ongeveer 30% kans hebben om aan een woning te komen. 
Om rekening te houden met deze twee argumenten kan de formule als volgt herschreven 
word en: 

uitgeschreven met een woning x100% 
aantal woningzoekenden dat heeft gereageerd 

Ook nu moeten de gegevens weer omgerekend worden naar een periode van een jaar. Wordt 
de realisatiegraad met deze nieuwe formule berekent dan is de realisatiegraad gelijk aan: 

[1,5x1038/5193Jx100% = 29,98% 

Een berekening op deze nieuwe wijze benaderd de cijfers uit 1989 beter. In de rest van dit 
onderzoek zal de realisatiegraad dan ook op deze nieuwe manier berekend worden. 

De slaagkans kan ook bekeken worden aan de hand van de wachttijd. De wachttijd is de 
tijd die een huishouden ingeschreven stond, voordat zij een woning konden betrekken. De 
wachttijd voor het totaal van de woningzoekenden is gelijk aan 929 dagen. 

De realisatiegraad en de wachttijd kunnen voor verschillende soorten huishoudens berekend 
worden. Allereerst zal gekeken worden naar de realisatiegraad allochtonen en autochtonen 
en starters en doorstromers. Vervolgens worden voor deze groepen de wachttijden bepaald. 
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4. 7 .1 Realisatiegraad verschillende soorten huishoudens 

De realisatiegraad is bepaald voor allochtonen en autochtonen en starters en doorstromers. 
De cijfers voor urgenten zijn met het woningzoekendenbestand niet meer voldoende te 
achterhalen. Voor allochtonen en autochtonen en starters en doorstromers, zijn de cijfers 
uit tabel 4.19 van toepassing. 

doorstromers 92 532 25,9 418 2209 28.4 510 2452 27,9 

starters 112 413 40,7 416 2039 30,6 528 2741 32,3 

I totaal 204 945 32.4 834 4248 29.4 I 1038 I 5193 I 3o.o 

tabel 4.19 : Real isatiegraad verschillende doelgroepen 

De starters en doorstromers verschillen in het verkrijgen van een woning. Van alle starters 
slaagt 32,3% in het verkrijgen van een woning, bij de doorstromers is dit 27,9%. Het verschil 
is significant (zie bijlage 3). 
Van de autochtonen slaagt 29,4% in het verkrijgen van een woning. Bij allochtonen is dit 
ruim 32,4 %. Dit is niet significant verschillend. 
Deze verschillen zijn toe te schrijven aan de allochtonen starters. De overige woningzoekenden 
hebben een realisatiegraad die ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Alleen de allochtone starters 
hebben een hogere realisatiegraad. 

4. 7. 2 Wachttiid verschillende soorten huishoudens 

Oat allochtonen een hogere realisatiegraad hebben wil niet automatisch zeggen dat zij een 
hogere slaagkans hebben. Er kan oak sprake zijn van een inhaaleffect. Een inhaaleffect kan 
ontstaan doordat allochtonen in voorgaande jaren overgeslagen zijn. Daardoor hebben zij nu 
een langere inschrijftijd dan autochtonen en gaan dus voor. Om de slaagkans te bepalen is 
het dus noodzakelijk om oak de wachttijd te bepalen. De wachttijden voor wel of niet urgenten 
zijn: 
urgenten: 
niet urgenten: 

329 dagen 
1006 dagen 

De wachttijden voor allochtonen/autochtonen en doorstromers/starters zijn te zien in tabel 
4.20. 

doorstromer 1308 924 994 

starter 731 903 886 

992 914 929 

tabel 4.20: Wachttijden verschillende doelgroepen 
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De wachttijd van urgenten is significant kleiner dan de wachttijd van niet urgenten (zie bijlage 
4). Moeten niet-urgenten 2 % jaar wachten, bij urgenten is dit nog geen jaar. 
De wachttijd van autochtone doorstromers verschilt niet significant met die van autochtone 
starters. Bij allochtonen is dit anders. Allochtone doorstromers (ruim 3 % jaar) hebben een 
veel hogere wachttijd dan de allochtone starters (2 jaar). De gemiddelde wachttijd van alle 
doorstromers samen (2 % jaar) is ook significant hoger dan die van de starters (bijna 2 % jaar). 
Verder is het zo dat de wachttijd voor autochtone doorstromers lager is dan voor allochtone 
doorstromers. Dit verschil is significant. Voor starters geldt het omgekeerde. De wachttijd 
van autochtone starters is significant hoger dan de wachttijd van allochtone starters. Voor 
het totaal geldt dat de wachttijden van allochtonen gelijk is aan die van autochtonen. 
De hoogste wachttijd is er dus voor allochtone doorstromers, de laagste voor allochtone 
starters. Daar tussen in ligt de wachttijd voor autochtonen. 

4. 7 .3 Slaaqkansen verschillende soorten huishoudens 

Urgent woningzoekenden hebben zowel een hogere realisatiegraad als een lagere wachttijd 
dan niet urgenten. Dit komt ook overeen met het uitgangspunt dat urgenten snel aan een 
passende woonruimte geholpen moeten warden. De vraag is of urgent woningzoekenden 
in meer of minder populaire woningen terecht komen. In tabel 4.21 is weergegeven in welke 
woningtypen urgent woningzoekenden terecht komen. Aangegeven is wat de reactiegraad 
is van de woningen toegewezen aan urgenten en de reactiegraad van het totaal van dit 
woningtype. 

Eengezinswoning > = 3 slaapkamers 47 16,5 26,23 20,70 

Eengezinswoning < = 2 slaapkamers 8 10 50, 13 32,46 

Drive-in woning 9, 1 3 19 

Fld 46 9,8 36,13 28,69 

Appartement 6 10,7 33 16,07 

Bovenw oning, maximaal 2 bouwlagen 4 6,3 82,5 52,93 

Benedenwoning 6 11,8 76,33 48,55 

Maisonnette 0 0 43,91 

Totaal 118 11,5 36,31 28,72 

tabel 4.21: Reactiegraad woningen toegewezen aan urgenten en totaal woningzoekenden 

In totaal wordt dus 11,5 % van de woningen aan urgent woningzoekenden toegewezen. Vooral 
eengezinswoningen met minimaal 3 slaapkamers warden veel aan urgenten toegewezen. 
Bovenwoningen nauwelijks en maisonnettes helemaal niet. Of men wel of niet urgent is, is 
significant van invloed op het woningtype waarin men terechtkomt (p < 0,05) (zie bijlage 5). 
Ook voor urgent woningzoekenden geldt dat de grootte van de woning waarin zij terecht 
komen moet passen bij de gezinsgrootte. Het is dus niet zo dat de woningzoekenden die urgent 
zijn kunnen kiezen uit alle woningen. Blijkbaar zijn er dus verhoudingsgewijs veel urgenten 
gezinnen die naar een grate eengezinswoning kunnen. 

57 



4. Aanbodkant en vraagkant van de corporatiewoningmarkt 

Woningen die toegewezen warden aan urgent woningzoekenden hebben gemiddeld een 
significant hogere reactiegraad dan de overige woningen (p < 0,05). Dit lijkt erop te duiden 
dat urgent woningzoekenden in de populairdere woningen terechtkomen. Dit zou in strijd 
kunnen zijn met het uitgangspunt dat urgentie geen woonwens-urgentie mag zijn. 
Er is een andere verklaring voor de hoge reactiegraad van woningen waarin urgenten komen. 
Naarmate er meer reacties op een advertentie van een woning binnen komen, is de kans grater 
dat daar een urgent woningzoekende tussen zit. Aangezien de urgent woningzoekende voor 
gaat op de andere woningzoekenden, krijgt de urgente de woning. Dus, hoe meer reacties 
op een woning, hoe grater de kans dat de woning naar een urgent woningzoekende gaat. 

Allochtone starters hebben een realisatiegraad die hoger is dan de realisatiegraad van de · 
overige graepen. Bij de overige groepen is de realisatiegraad ongeveer gelijk. Allochtone starters 
hebben tevens de laagste wachttijd van alle graepen. Allochtone doorstramers hebben de 
hoogste wachttijd. De wachttijden van autochtone starters en doorstramers zijn ongeveer 
aan elkaar gelijk. 
Een verklaring voor dit verschil kan zijn dat allochtone starters minder kieskeurig zijn dan 
autochtone starters en dus met minder populaire woningen genoegen nemen. Het blijkt oak 
zo te zijn dat de woningen waar allochtone starters in terecht komen een reactiegraad van 
29,5 hebben. Bij autochtone starters is dit 33,4. 
De hogere wachttijd voor allochtone doorstramers kan verklaard warden uit het feit dat er 
minder woningen voor hen beschikbaar zijn. Vaak gaat het hier namelijk om grate gezinnen 
die oak een grate woning nodig hebben. Allochtone doorstramers reageren verhoudingsgewijs 
oak vaker op grate eengezinswoningen dan autochtone doorstromers. Het is niet zo dat de 
allochtone doorstromers in populairdere woningen terecht komen. De woningen waar allochtone 
doorstromers in terecht komen hebben een reactiegraad van 23, 7, bij autochtone doorstromers 
is dit 25,0. 
Concluderend kan gezegd warden dat urgenten een hoger slaagkans hebben dan niet urgenten. 
Allochtone starters hebben verder een hogere slaagkans dan autochtone starters. Zij komen 
wel in minder populaire woningen terecht. De slaagkans van autochtone starters is ongeveer 
gelijk aan die van autochtone doorstromers. Allochtone doorstramers hebben de kleinste 
slaagkans. De slaagkansen van hoog naar laag zijn dus: 
urgenten allochtone starters 
niet urgenten autochtonen 

allochtone doorstramers 

4.8 lnzichtelijkheid woonruimteverdelingssysteem 

Wanneer het woonruimteverdelingssysteem inzichtelijk is, zullen de woningzoekenden de 
werking van het systeem begrijpen. Aanname is dat als woningzoekenden de werking van 
een systeem begrijpen, ze zullen reageren volgens de regels van dat systeem. Als 
woningzoekenden volgens de regels van het woonruimteverdelingssysteem reageren, zijn 
er geen foutieve reacties. De inzichtelijkheid kan dus geoperationaliseerd warden door het 
meten van foutieve reacties. 
De foutieve reacties kunnen bekeken warden voor verschillende soorten huishouden. Het 
vermoeden bestaat dat het systeem voor allochtonen minder inzichtelijk is dan voor 
autochtonen. Het vermoeden bestaat dus dat allochtonen pracentueel gezien meer foutieve 
reacties hebben dan autochtonen. 
Van de 41033 reacties die in de bestudeerde periode binnen kwamen op de advertenties, 
waren er 8026 niet gekwalificeerd. Dit komt overeen met 19,6 %. 

58 



4. Aanbodkant en vraagkant van de corporatiewoningmarkt 

Dit valt op te splitsen naar starter/doorstromer en allochtoon/autochtoon. In tabel 4.22 valt 
te zien hoeveel reacties bij iedere groep horen en hoeveel daarvan niet-gekwalificeerd waren. 
Tevens is het percentage aangegeven waarmee dat overeenkomt. 

doorstromers 

starters 

I totaal 

tabel 4 .22: 

1262 3886 

1043 4415 

2305 8301 

32,5 2783 

23,6 2938 

27,8 5721 

13475 

19257 

32732 

20,7 4045 

15,3 3981 

11,5 I 8026 

Percentage niet-gekwalificeerde reacties van verschillende doelgroepen 

17361 23,3 

23672 16,8 

I 41033 I 1s,6 I 

Allochtonen hebben relatief gezien meer niet-gekwalificeerde reacties dan autochtonen. Ook 
hebben doorstromers meer niet-gekwalificeerde reacties dan starters. Deze verschillen zijn 
allemaal significant (zie ook bijlage 6). Het is in de praktijk ook zo dat de regels voor 
doorstromers ingewikkelder zijn dan voor starters. 

4.9 Objectiviteit woningtoewijzing 

Met het aanbodmodel is het mogelijk om woningen objectief toe te wijzen. Het is interessant 
om te bekijken in welke mate dat gebeurt. Wanneer de toewijzing objectief gebeurt, wordt 
de woning aan degene met de langste inschrijftijd (in het geval dat er geen urgent 
woningzoekenden hebben gereageerd) toegewezen. lndien er wel urgenten hebben gereageerd, 
moet de woning aan hen worden toegewezen. Het systeem maakt automatisch een lijst aan 
volgens deze regels. 
De corporaties kunnen van deze lijst afwijken en moet dan in het systeem aanduiden dat 
ze de kandidaat overslaan. Op het moment dat de nummer 1 van de lijst wordt overgeslagen 
is de woningtoewijzing niet objectief meer. Objectiviteit kan dus geoperationaliseerd worden 
met het meten van het aantal keer dat een kandidaat wordt overgeslagen. 
Dit wordt uitgesplitst naar corporatie, om te kijken of er verschil zit tussen de corporaties 
in het objectief toewijzen. 
In de bekeken periode heeft Hertoghuizen 238 woningen toegewezen. Bij de overige corporaties 
waren dat er 800. Met deze getallen valt te berekenen wat de kans is om overgeslagen te 
worden bij Hertoghuizen of bij de overige corporaties. De kans dat een woningzoekende wordt 
overgeslagen valt te berekenen met de volgende formule: 

aantal overgeslagen woningzoekenden 
aantal als eerste genoteerde woningzoekenden 

Wanneer de nummer 1 van de lijst wordt overgeslagen, wordt de nummer 2 de nieuwe nummer 
1. Het aantal kandidaten dat dus nummer 1 is geweest, is het aantal bemiddelde 
woningzoekenden plus het aantal overgeslagen woningzoekenden. De formule kan dus als 
volgt worden herschreven: 

aantal overgeslagen woningzoekenden 
aantal overgeslagen woningzoekenden + aantal bemiddelde woningzoekenden 
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De kans om bij Hertoghuizen overgeslagen te warden is 
Bij de overige corporaties is deze kans gelijk aan 
Voor het totaal van de corporaties is de kans 

209/(209 + 238) = 0 ,468 
7891(789 + 800) = 0,497 
998/(998 + 1038) = 0,490 

Dit verschil is niet significant (zie bijlage 7). De kans bij Hertoghuizen dat een nummer 1 van 
de lijst overgeslagen wordt is gelijk aan de kans bij de overige corporaties. Gesteld zou dus 
kunnen warden dat de woningtoewijzing bij Hertoghuizen op een even objectieve manier 
geschiedt als bij de overige corporaties. 
De kans om als nummer 1 overgeslagen te warden is voor allochtonen en autochtonen en 
doorstromers en starters te zien in tabel 4.23. 

·----··-
doorstromers 117 S2 0,560 360 418 0,463 477 510 0,467 

starters 135 112 0,547 386 416 0,481 521 528 0,4S7 

I totaal 252 204 0,553 746 834 0.472 Issa 103a I o,4so I 

t abel 4.23: Kans om overgeslagen te worden voor verschillende doelgroepen 

De kans om als allochtoon overgeslagen te warden is significant grater dan de kans voor 
een autochtoon. Dit verschil is vooral toe te schrijven aan de doorstromers. Allochtone 
doorstromers hebben een grotere kans om overgeslagen te warden dan autochtone 
doorstromers . Alie overige verschillen zijn niet significant. 
Het aantal keer dat een nummer 1 wordt overgeslagen is vrij hoog. Dit roept de vraag op 
waarom dat is gebeurd. Aangezien in 60% van de gevallen 'Overige reden' wordt gebruikt, 
valt daar geen zinnige uitspraak over te doen. 

4. 10 Controleerbaarheid van het woonruimteverdelingssysteem 

Controleerbaarheid van het systeem voor woningzoekenden wil niets anders zeggen dan de 
mate waarin controle uit is te oefenen op het woonruimteverdelingssysteem door de 
woningzoekenden . ledere week wordt een overzicht van de toegewezen woningen 
gepubl iceerd. In dit overzicht staat het aantal reacties dat op de woning is binnen gekomen 
en de inschrijfdatum van de nieuwe huurder. lndien de woning is toegewezen aan een urgent 
woningzoekende, dan is dit ook aangegeven. 
ledereen kan dus kijken hoe lang een huishouden ingeschreven stond. Het is echter niet 
mogelijk om te zien of dit ook de nummer 1 van de lijst was. Alleen een huishouden dat 
overgeslagen wordt kan hier dus achter komen. 
lndien een huishouden overgeslagen wordt, kan deze hier tegen in beroep gaan. 

4.11 Aanwijzing aan speciale doelgroepen 

De corporaties hebben slechts beperkte mogelijkheden om woningen aan speciale doelgroepen 
toe te wijzen, ofwel tot inplaatsingsbeleid. Bij het van start gaan van het huidige 
woonruimteverdelingssysteem is afgesproken dat corporaties 5 % van de vrijgekomen woningen 
direct mogen koppelen (het direct toewijzen van een woning aan een huishouden, buiten de 
krant om). 
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Het direct koppelen van woningen wordt geregistreerd in het systeem. Om inplaatsingsbeleid 
in kaart te brengen moet het aantal directe koppelingen dat heeft plaats gevonden worden 
gemeten. 
Allereerst wordt er gekeken of Hertoghuizen meer of minder woningen direct koppelt dan 
de overige corporaties. De kans om direct gekoppeld te worden is te berekenen met de 
volgende formule: 

aantal directe koppelingen 
aantal toegewezen woningen 

De kans om bij Hertoghuizen direct gekoppeld te worden is 
Bij de overige corporaties is deze kans gelijk aan 
Voor het totaal van de corporaties is de kans 

10/238 = 0,042 
135/800 = 0, 169 
145/1038=0,140 

Dit verschil is significant. De toets op significantie is in bijlage 8 te vinden. Hertoghuizen blijft 
hiermee ender de norm van 5%, de overige corporaties niet. 
Voor de verschillende doelgroepen is in tabel 4.24 te zien wat hun kans is dat de 
woningtoewijzing via directe koppeling tot stand is gekomen. 

doorstromers 11 92 0,120 77 418 0,184 88 510 0,173 

starters 19 112 0, 170 38 416 0,091 57 528 0, 108 

I totaal 30 204 0,147 115 834 0, 138 I 145 I 1038 I 0,140 I 
tabel 4.24: Kans dat woningtoewijzing via directe koppeling tot stand is gekomen voor verschillende doelgroepen 

Doorstromers hebben een significant grotere kans om direct gekoppeld te worden dan starters. 
Van de doorstromers wordt 17,3% direct gekoppeld, van de starters 10,8%. Dit verschil 
is geheel toe te schrijven aan de autochtonen. Autochtone starters hebben een kans van 
9, 1 % om direct gekoppeld te worden, bij autochtone doorstromers is dit 18,4%. Dit verschil 
is wederom significant. Bij de allochtonen zien we een omgekeerd beeld. De allochtone starters 
hebben een kans van 17% om direct gekoppeld te worden, de allochtone doorstromers een 
kans van 12%. Dit verschil is niet significant. 
Voor allochtonen en autochtonen is de kans om direct gekoppeld te worden ongeveer aan 
elkaar gelijk. Autochtonen hebben een kans van 13,8%, allochtonen een kans van 14,7%. 
Alleen bij de starters is er een significant verschil tussen allochtonen en autochtonen. 
Autochtone starters hebben een kans van 9, 1 % om direct gekoppeld te worden, wat kleiner 
is dan de 17% voor de allochtone starters. 

Voor urgenten is de kans om direct gekoppeld te worden 12,7%. Voor niet urgenten is de 
kans 14, 1 %. Dit verschil is niet significant. 

4. 12 Overige mogelijkheden 

In de opsomming van de verschillen tussen het aanbodmodel en het distributiemodel in 
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paragraaf 2.4.3 werden nog enkele zaken meer genoemd. In deze paragraaf wordt hier kort 
op in gegaan. 

4 .12.1 Mogelijkheden om woningzoekproces in de gaten te houden 

Doordat de reacties van woningzoekenden geregistreerd worden, valt het woningzoekproces 
in de gaten te houden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het substitutiegedrag van 
woningzoekenden in kaart te brengen. De hoeveelheid informatie die te verkrijgen is over 
het woningzoekproces is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die geregistreerd wordt 
over de woningen en de woningzoekenden . 
De informatie die geregistreerd wordt moet wel enig doel dienen. Er dient er voor gewaakt 
worden dat het systeem niet een vergaarbak wordt van allerlei niet ter zaken doende dingen. 

4 .12.2 Mogelijkheid om gehandicapten te huisvesten 

In het woonruimteverdelingssysteem dat gebruikt wordt in 's-Hertogenbosch wordt het hebben 
van een handicap niet geregistreerd. De slaagkans van gehandicapten kan dus niet bepaald 
word en. 
Toch valt er nog iets te zeggen over de mogelijkheden om gehandicapten te huisvesten. In 
principe worden de woningen die geschikt zijn voor gehandicapten niet gepubliceerd, maar 
direct toegewezen. Onder meer hiervoor hebben de samenwerkende corporaties afgesproken 
dat 5 % van de woningen direct gekoppeld mag worden. De woning en die geschikt zijn voor 
gehandicapten worden in eerste instantie aan hen toegewezen. 

4.12.3 Mogeliikheid om zoekprofiel bij te stellen 

Het bijstellen van het zoekprofiel gebeurt door de woningzoekenden als hun woonwensen 
veranderen. Woonwensen kunnen veranderen, omdat de huishoudenssituatie verandert, of 
omdat het niet mogelijk blijkt te zijn een woning van hun gading te verkrijgen. Zij zullen dus 
substitutiegedrag gaan vertonen. lndien er dus substitutiegedrag optreedt, is er de mogelijkheid 
om het zoekprofiel bij te stellen. Substitutiegedrag wordt in hoofdstuk 5 in kaart gebracht. 

4. 13 Conceptueel schema vraagkant 

Met behulp van de analyses uit paragraaf 4 .8, 4.9 en 4.11 kan het conceptueel schema van 
de vraagkant aangepast worden. Hiervoor worden in tabel 4.25 de verschillende 
slaagkansindicatoren opgesomd, met daarbij de huishoudkenmerken die van invloed zijn . 

lnzichtelijkheid nationaliteit, starter/doorstromer 

Objectiviteit interactie nationaliteit en starter/doorstromer 

Aanwijz ing speciale doelgroepen interactie nationaliteit en starter/doorstromer 

tabel 4 .25 : Huishoudkenmerken van invloed op slaagkansindicator 

In het conceptueel schema uit paragraaf 4.6 stonden nog andere slaagkansindicatoren. Deze 
zijn de structuur van de vraag, passendheidscriteria en volgordecriteria. Hier zijn geen directe 
analyses op uit te voeren met het bestand dat voor handen is. Wei is er kort iets te zeggen 
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over mogelijke verbanden. 
De huishoudkenmerken zijn allen van invloed op de vraag van het huishouden. Zo zullen starters 
vaak eenpersoonshuishoudens zijn. Zij zullen dus vragen om een kleinere woning. Allochtonen 
hebben relatief gezien grate gezinnen. Zij vragen dus vaak om grate woningen. Urgenten 
zullen vaak om een woning vragen die voldoet aan hun specifieke eisen. Hebben zij bijvoorbeeld 
urgentie gekregen omdat zij zeer slecht te been zijn, dan zullen zij een woning zoeken die 
geen trappen heeft. 
In 's-Hertogenbosch zijn er slechts enkele passendheidscriteria. In een advertentie van een 
woning warden eisen gesteld aan gezinsgraotte, leeftijd en inkomen. De nationaliteit van 
het huishouden en het zijn van starter of doorstromer zijn van invloed op de 
passendheidscriteria. Het wel of niet hebben van urgentie is waarschijnlijk niet van invloed. 
De volgordecriteria die in 's-Hertogenbosch warden gehanteerd zijn eenvoudig. Bovenaan 
de lijst komen de huishoudens met urgentie te staan. Daarna komt het huishouden met de 
langste inschrijftijd. Urgentie is dus direct van invloed op de volgordecriteria. De invloed van 
de overige huishoudkenmerken lopen via de variabele wachttijd. Dit alles leidt tot een 
aanpassing in het conceptueel schema dat te vinden is in figuur 4.4. 
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~------< Objectivlteit 

Urgentie 

I Nationaliteltl 

.Starter/ 
;doorstromer I 

figuur 4.4 : Conceptueel schema vraagkant 
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5. Substitutiegedrag van woningzoekenden 

Regels voor woonruimteverdeling gelden vooral voor goedkopere woningen. Dergelijke 
woningen worden in principe alleen toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. 
Een woonruimteverdelingssysteem impliceert het bestaan van wachtlijsten. Vooral 
nieuwkomers op de woningmarkt moeten vaak lang wachten op een geschikte woning. Zij 
zijn dus gedwongen om niet-zelfstandige woonruimten te betrekken of op een andere deelmarkt 
een woning te zoeken. Er is dan sprake van substitutie van hun woonwens (Kempen, 1994). 

Op het moment dat een woningzoekende niet slaagt in het verkrijgen van een woning zal 
er substitutiegedrag optreden. De woningzoekende zal proberen om de volgende keer wel 
een woning te verkrijgen. Om dat te bewerkstelligen zal zijn slaagkans moeten toenemen. 
De slaagkans is afhankelijk van: 
• de samenstelling van het woningbestand; 
• de structuur van de vraag; 
• de gehanteerde passendheidscriteria; 
• de gehanteerde volgordecriteria; 
• de aanwijzing van woningen voor speciale doelgroepen. 
Op de samenstelling van het woningbestand is een vast gegeven. Het woningbestand zal 
niet zo maar veranderen en de woningzoekende kan daar al helemaal geen invloed op 
uitoefenen. 
Er zijn woningen die aangewezen worden voor speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 
gehandicapten. De corporaties bepalen welke woningen dat zijn. De woningzoekende kan 
hier dan ook geen invloed op uitoefenen, ook omdat hij niet van doelgroep kan veranderen. 
Op de gehanteerde passendheids- en volgordecriteria heeft de woningzoekende ook geen 
invloed. De woningzoekende zal voor het verkrijgen van een huis niet zijn inkomen of 
gezinsgrootte wijzigen. Op het hebben van urgentie en zijn leeftijd kan de woningzoekende 
al helemaal niets veranderen. 
Wil een woningzoekende zijn slaagkans verhogen dan rest hem alleen nog maar zijn vraag 
naar een woonru imte bij te stellen. De vraag die een huishouden heeft zal afhankelijk zijn 
van zijn huishoudenskenmerken. De vraag naar een woning bestaat uit het gewenste 
woningtype, wijk, huurprijs enzovoorts. 
Het substitutiegedrag is schematisch weer gegeven in figuur 5.1. 

Nee Nee Nee 

Reageren b 
Enzovoorts 

figuur 5.1: Schematische weergave substitutiegedrag 

In hoofdstuk 4 werd de verhuurbaarheid van een woning als resultante van alle 
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woningkenmerken genoemd. De verhuurbaarheid van de woning uit de vraag van de 
woningzoekende en het feit of de reactie wel of niet gekwalificeerd is bepalen mede de 
slaagkans. De slaagkans bepaalt op zijn beurt of de woningzoekende wordt voorgedragen 
voor een woning. 
Het substitutiegedrag is in een ander figuur weer te geven, waarin de resultante van de 

vraagkant en de resultante van de 

Verhuurbaar
heid 

I 
Substitutie 
vraag 

Nee 

Verkrijgen Ja 
woning 

Slaagkans 

Voordracht 

Nee 

Acceptatle
mogelijkheid 

Ja 

aanbodkant zijn opgenomen. Dit is te zien 
in figuur 5.2. 

figuur 5.2: Schematische weergave substitutiegedrag met daarin de resultanten van de vraag- en aanbodkant 

Om het substitutiegedrag in kaart te brengen is eerst bepaald hoe vaak iedere woningzoekende 
heeft gereageerd. Dit aantal is te zien in figuur 5.3. 
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c 
cu 

't:I 
~4000 -+-\--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.:.: 
cu 
0 
N 
g> 3000 
·c: 
0 

~2000 -+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c 
ti! 
ti! 

5 10 15 20 ~maal awrital reiBties 40 

f iguur 5.3: Aantal woningzoekenden met minimaal aantal reacties 

50 55 61 

In f iguur 5.3 valt af te lezen hoeveel woningzoekenden een minimaal aantal heeft gereageerd. 
Zo hebben 55 woningzoekenden minimaal 40 keer gereageerd. Er hebben 5193 
woningzoekenden minimaal 1 keer gereageerd. Dit aantal komt overeen met het aantal 
reagerende woningzoekenden, we Ike gegeven was in paragraaf 4. 7. 
Uit deze woningzoekenden is een groep geselecteerd, waarmee het substitutiegedrag nader 
wordt geanalyseerd. Deze groep moet enerzijds voldoende woningzoekenden omvatten en 
anderzijds een voldoende hoog aantal minimale reacties hebben. 
Er is ervoor gekozen om de gegevens van 10% van de woningzoekenden te gebruiken. Dit 
houdt in dat de gegevens van alle woningzoekenden die minimaal 19 keer hebben gereageerd 
zijn gebruikt. Verder zijn van deze woningzoekenden alleen de eerste 19 reacties gebruikt. 
Het gaat dan om 522 woningzoekenden met in totaal 9918 reacties. 

5.1 Substitutie van de VBI van de woning 

Van de 522 geselecteerde woningzoekenden is de gemiddelde VBI per woning waarop is 
gereageerd bepaald . Dit houdt in dat van iedere woningzoekende bekeken is wat de VBI van 
de woning van de eerste keuze was. Het gemiddelde van alle geselecteerde woningzoekenden 
is de gemiddelde VBI van de woning van de eerste reactie. Dit is vervolgens oak voor de 
tweede tot en met de negentiende reactie zo gedaan. Hierbij is een opsplitsing gemaakt naar 
starter/doorstromer en allochtoon/autochtoon. De resultaten hiervan zijn te v inden in figuur 
5.4. 
De veronderstelling hierbij is dat woningzoekenden op steeds slechter verhuurbare woningen 
(dat wil zeggen met een hogere VBI) gaan reageren. 
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3 5 7 

autochtone doorstromers (n= 144) 

allochtone doorstromers (n=36) 

totaal woningzoekenden (N=522) 

9 11 
reactie 

13 15 

autochtone starters (n=277) 

allochtone starters (n=65) 

figuur 5.4: Gemiddelde VBI achtereenvolgende reacties voor verschillende doelgroepen 

17 19 

De veronderstelling dat woningzoekenden naarmate dat zij vaker hebben gereageerd, zij op 
een slechter verhuurbare woning gaan reageren blijkt niet te kloppen. De gemiddelde VBI 
voor alle reacties is ongeveer gelijk. Alleen de eerste reactie heeft een hogere VBI. Een 
verklaring voor de hogere VBI zou kunnen zijn dat de eerste reactie van woningzoekenden 
nog niet serieus is. Pas nadat zij kennis hebben gemaakt met het systeem van reageren denken 
zij na over welke wensen zij hebben. 
Ook op individueel niveau is de VBI van de achtereenvolgende reacties bekeken. De resultaten 
daarvan zijn te vinden in bijlage 10. Daarin valt te zien dat individuele huishoudens rond een 
bepaald niveau blijven schommelen. Er is geen structurele toe- of afname in de VBl's van 
de woningen uit de achtereenvolgende reacties. 
Om hun slaagkans te verhogen is het dus niet zo dat woningzoekenden op een minder goed 
verhuurbare woning gaan reageren. Dit kan verklaard warden uit het feit dat woningzoekenden 
op enkele onderdelen van de VBI geen zicht hebben, zoals de aanbiedingsgraad. 
Allochtone doorstromers reageren op woningen met de hoogste VBI, dus met de slechtste 
verhuurbaarheid. De woningen waar de overige woningzoekenden op reageren hebben een 
ongeveer gelijke VBI. 
Voor alle geselecteerde woningzoekenden geldt dat de VBI van de woning waarop zij 
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gereageerd hebben, hoger is dan 100. Oat wil zeggen dat woningzoekenden die 19 of meer 
keer hebben gereageerd, doorgaans reageren op slechter dan gemiddeld verhuurbare woningen. 

5.2 Substitutie van de reactiegraad van de woning 

Woningzoekenden hebben wel inzicht in de populariteit van woningen. ledere week wordt 
op de advertentiepagina een tabel afgedrukt met daarin per verhuurde woning, het aantal 
reacties dat op de advertentie binnen is gekomen en de inschrijfdatum van de nieuwe huurder. 
Woningzoekenden kunnen dus met behulp van deze tabel een inschatting maken hoe groot 
hun kans is om deze woningen te kunnen betrekken. 
De stelling die getoetst zou kunnen warden is de volgende: hoe vaker een woningzoekende 
heeft gereageerd, hoe lager de reactiegraad van de woning waarop men reageert. Om deze 
stelling te toetsen is voor de achtereenvolgende reacties de reactiegraad van het woningtype 
en wijk waarop gereageerd is bepaald. Vervolgens zijn de gemiddelden van alle geselecteerde 
woningzoekenden berekend. Dit levert het beeld op welke te zien is in figuur 5.5. De gegevens 
zijn weer opgesplitst naar starter/doorstromer en allochtoon/autochtoon. 
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5. Substitutiegedrag van woningzoekenden 

De reactiegraad op woningen is voor de achtereenvolgende reacties ongeveer gelijk, alleen 
de eerste reactie is lager. De stelling dat de reactiegraad lager wordt naarmate een 
woningzoekende vaker heeft gereageerd is dus niet juist. 
Er is weer op individueel niveau bekeken wat de reactiegraad van de achtereenvolgende 
reacties is. Dit is te zien in bijlage 11. Te zien valt dat ook hier de individuele huishoudens 
rond een vast niveau blijven schommelen, met slechts af en toe een uitschieter naar boven 
of beneden. Deze uitschieters lijken meer op toeval te berusten, dan dat ze structureel van 
aard zijn. 
In figuur 5.5 is te zien dat allochtone doorstromers op woningen reageren met de laagste 
reactiegraad. Autochtone starters reageren op woningen met de hoogste reactiegraad. 
Allochtone starters en autochtone doorstromers hebben een gemiddelde reactiegraad die 
daartussenin ligt. 

5.3 Substitutie van de wachttijd van de woning 

Het is niet zo dat woningzoekenden, om hun slaagkans te vergroten, op woningen gaan 
reageren met een lagere reactiegraad. Er zou nu gesteld kunnen worden dat woningzoekenden 
naar mate zij vaker hebben gereageerd op woningen gaan reageren met een kortere wachttijd. 
Om dit te toetsen is voor de achtereenvolgende reacties bepaald wat de gemiddelde wachttijd 
was voor woningen van dat type en in die wijk. Het gemiddelde van alle woningzoekenden 
is vervolgens berekend. Dit levert het beeld op dat gegeven is in figuur 5.6. 
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5. Substitutiegedrag van woningzoekenden 

Het is niet zo dat de wachttijd van de woningen waarop men reageert afneemt naar mate 
men vaker reageert. Er is zelfs een lichte stijging in de reactiegraad waar te nemen. De stelling 
is dus niet waar. In bijlage 12 valt te zien dat de stelling ook op individueel niveau niet waar 
is. 
Autochtone doorstromers reageren doorgaans op woningen waar lang op gewacht meet 
worden. De gemiddelde wachttijd blijft bij hen gelijk gedurende de reeks reacties. 
De woningen waar allochtone doorstomers in het begin op reageren hebben een lage wachttijd. 
Naar mate zij vaker reageren, wordt de wachttijd van de woning waarop gereageerd wordt 
groter. De wachttijden van de woningen waarop de starters reageren (zowel de allochtone 
als de autochtone) liggen rend het gemiddelde van alle woningzoekenden. De wachttijden 
van de allochtone starters kent echter een wat grilliger verloop dan die van de autochtone 
starters. 

5.4 Substitutie van het woningtype 

Blijkbaar is het niet zo dat woningzoekenden, om hun slaagkans te verhogen, op minder 
populaire woningen gaan reageren. Het zou nog wel kunnen zijn dat zij op een ander type 
woning gaan reageren. Om dit te meten is voor iedere reactie van elke woningzoekende bepaald 
van welk type de woning was. Voor alle woningzoekenden is dit vervolgens gesommeerd. 
Dus voor alle eerste reacties is opgeteld hoe vaak er op flats is gereageerd, hoe vaak op grote 
eengezinswoningen, etc. Deze total en zijn in figuur 5. 7 weer gegeven. 
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figuur 5 .7 : Aantal keer dat de verschillende woningtypen zijn gekozen 

Het aantal keer dat er op een bepaald type woning wordt gereageerd verandert nagenoeg 
niet in de loop van de reacties . Op individueel niveau valt een ander beeld te zien (zie bijlage 
13). Er zijn woningzoekenden die tel kens op een ander woningtype reageren. Er is echter 
ook een groep die voornamelijk op een type woning reageert, maar af en toe kiest voor een 
ander type. Bij deze groep lijkt er substitutie op te treden. 

5.5 Substitutie van de huurprijs van de woning 

De volgende stelling is dat woningzoekenden hun slaagkans proberen te verhogen door op 
woningen met een hogere huurprijs te reageren. Om deze stelling te testen kan er een grafiek 
opgesteld worden met daarin de gemiddelde huurprijs van de achtereenvolgende reacties. 
Deze grafiek is in figuur 5.8 te zien en is opgesplitst naar starter/doorstromer en alloch-
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toon/autochtoon. 
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figuur 5.8 : Gemiddelde huurprijs achtereenvolgende reacties voor verschillende doelgroepen 
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De huurprijzen van de woningen uit de achtereenvolgende reacties nemen wat toe. De stelling 
dat woningzoekenden hun slaagkans proberen te verhogen door op duurdere woningen te 
reageren blijkt dus te kloppen. 
Allochtone doorstromers reageren gemiddeld gezien op de duurste woningen. De huurprijs 
van de woningen uit de achtereenvolgende reacties blijft bij hen ongeveer gelijk. Autochtone 
doorstromers reageren relatief gezien ook op dure woningen. De huurprijs neemt bij hen in 
de achtereenvolgende reacties toe. 
De starters (zowel allochtone als autochtone) reageren gemiddeld op de goedkoopste woningen. 
Bij de autochtone starters is er een kleine toename in de huurprijs van de achtereenvolgende 
reacties. Bij de allochtone starters blijft de gemiddelde huurprijs van de achtereenvolgende 
reacties ongeveer gelijk. 
Er kan dus geconcludeerd worden dat autochtonen hun slaagkans proberen te verhogen door 
het reageren op duurdere woningen. Allochtonen doen dit niet. Dit kan verklaard worden door 
het feit dat allochtonen al bij aanvang op duurdere woningen reageren dan autochtonen. Op 
individueel niveau wordt dit bevestigd, wat te zien is in bijlage 14. 
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5. Substitutiegedrag van woningzoekenden 

5.6 Niet-gekwalificeerde reacties 

leder huishouden heeft een bepaald huishoudinkomen. Aan de hand van dit inkomen zijn er 
grenzen betreffende de huurprijs van een woning op te stellen. Heeft een huishouden een 
te laag of te hoog inkomen voor een woning, dan wordt zijn reactie geregistreerd als niet
gekwalificeerd. 
Ook heeft een huishouden een bepaalde gezinsgrootte. Is de gezinsgrootte niet passend voor 
de woning, dan wordt de reactie ook als niet-gekwalificeerd geregistreerd. 
We zagen dat autochtone woningzoekenden hun slaagkans proberen te verhogen door op 
woningen te reageren met een hogere huurprijs. Tevens is er een aantal woningzoekenden 
die op een ander type woning reageren. Hierdoor zou het kunnen zijn dat men naar mate men 
vaker reageert men relatief vaker fout gaat reageren. De stelling is dus: woningzoekenden 
gaan relatief vaker niet-gekwalificeerd reageren naarmate zij vaker reageren. 
Om deze stelling te testen is voor de woningzoekenden bepaald welk percentage van de 
reacties niet gekwalificeerd is. Dit is bekeken voor de achtereenvolgende reacties. Er heeft 
weer een opsplitsing naar starter/doorstromer en allochtoon/autochtoon plaats gevonden. 
De resultaten zijn te zien in figuur 5.9. 
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figuur 5.9: Percentage niet-gekwalificeerde achtereenvolgende reacties voor verschillende doelgroepen 
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5. Substitutiegedrag van woningzoekenden 

Het percentage niet-gekwalificeerde reacties blijft gedurende het proces van reageren nagenoeg 
gelijk. Dit geldt voor alle vier de groepen. In bijlage 15 is te zien dat dit ook op individueel 
niveau niet waar is. 
Wei hebben de allochtonen ten opzichte van de autochtonen relatief vaak niet-gekwalificeerde 
reacties. Dit geldt voor zowel de allochtone starters als de allochtone doorstromers. Wei is 
het verloop van het percentage foutieve reacties bij de allochtone doorstromers grilliger dan 
bij de allochtone starters. 
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Conclusies 

Conclusies 

De probleemstelling van dit onderzoek was: 

Welke analyses van de vraagkant en aanbodkant van de corporatiewoningmarkt zijn te 
maken met behulp van de bestanden behorend bij het woonruimteverdelingssysteem dat 
onder meer door stichting Hertoghuizen wordt gebruikt, welke informatie komt uit deze 
analyses en welke adviezen, aanbevelingen en nieuwe ideeen zijn te geven? 

In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op het eerste gedeelte van deze vraag. 
Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van het onderzoek. In het volgende hoofdstuk 
warden adviezen en aanbevelingen gegeven. 

Aanbodkant 

De aanbodkant kan alleen geanalyseerd warden aan de hand van woningkenmerken die 
geregistreerd staan in de bestanden. De woningkenmerken waarop is geanalyseerd zijn 
woningtype, wijk waarin de woning staat en de corporatie waarvan de woning is. Deze 
kenmerken zijn van invloed op de populariteit en verhuurbaarheid van de woning. 

De indicatoren om populariteit te meten zijn wachttijd en reactiegraad. Woningen die in beheer 
zijn bij Hertoghuizen hebben een langere wachttijd dan de woningen van de overige corporaties. 
De reactiegraad van woningen van Hertoghuizen is ongeveer gelijk aan de reactiegraad van 
de woningen van de overige corporaties. Hieruit valt te concluderen dat de woningen van 
Hertoghuizen iets populairder zijn dan die van de overige corporaties. 
Het woningtype bepaalt mede de reactiegraad van woningen, maar niet de wachttijd voor 
woningen. De reactiegraad van bovenwoningen, benedenwoningen en kleine 
eengezinswoningen zijn het hoogst, die van appartementen het laagst. Hieruit kan de conclusie 
getrokken worden dat kleine eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen het meest 
populair zijn en appartementen het minst populair. Hierbij moet wel opgemerkt warden dat 
woningzoekenden niet geheel vrij zijn om te reageren op woningen. Een huishouden meet 
voldoen aan de in de advertentie gestelde criteria van leeftijd, inkomen en gezinsgrootte. 
De wijk waarin de woning staat is van invloed op zowel de reactiegraad van de woning als 
de wachttijd van de woning. Woningen in 't Zand en de Muntel hebben zowel een hoge 
reactiegraad als een lange wachttijd. Er kan dus geconcludeerd worden dat woningen in deze 
wijken het populairst zijn. Woningen in Empel, de Slagen en de Hambaken hebben een lage 
reactiegraad en een korte wachttijd en zijn dus het minst populair. 

De indicatoren voor verhuurbaarheid zijn mutatiegraad, leegstandsgraad, aanbiedingsgraad 
en populariteit. Met behulp van deze indicatoren kan de VBl-score (verhuurbaarheidsindex) 
van de woning worden berekend. De VBl-score is een meetinstrument voor de verhuurbaarheid. 
Een hoge VBI wil zeggen een slechte verhuurbaarheid en een lage VBI wil zeggen een goede 
verhuurbaarheid. Een score van 100 houdt in dat de woning een gemiddelde verhuurbaarheid 
heeft. 
Woningen die in beheer zijn bij Hertoghuizen hebben gemiddeld een VBl-score van 131. De. 
verhuurbaarheid van woningen van Hertoghuizen is dus slechter dan gemiddeld. Deze slechte 
verhuurbaarheid is vooral te wijten aan de hoge aanbiedingsgraad en de hoge leegstandsgraad. 
Wordt er gekeken naar het bezit van alle corporaties, dan valt te zien dat de verhuurbaarheid 
van de verschillende woningtypen elkaar niet zoveel ontloopt. Alleen appartementen hebben 
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Conclusies 

een wat slechtere verhuurbaarheid (VBl-score van 116). Maisonnettes hebben een VBI van 
74 en zijn het best verhuurbaar. De overige woningtypen liggen rand het gemiddelde. 
Woningen in de Aawijk, de Graafsewijk, Rosmalen centrum, Empel, de Slagen, de Hambaken, 
het Wielsum en de Kruiskamp zijn slecht verhuurbaar. De woningen in deze wijken hebben 
een gemiddelde VBI die boven 125 ligt. Woningen die liggen in 't Zand, de Muntel, de Vliert, 
de Overlaet, de Schutskamp en Engelen hebben een gemiddelde VBI die lager is dan 75. Deze 
woningen zijn goed verhuurbaar. 

Vraagkant 

De vraagkant van de corporatiewoningmarkt kan alleen geanalyseerd warden aan de hand 
van huishoudkenmerken die geregistreerd staan in de bestanden. In dit onderzoek zijn analyses 
van de vraagkant gemaakt met behulp van twee doelgraepindelingen. De eerste 
doelgroepindeling is de indeling in wel of niet urgent. De tweede doelgroepindeling is de indeling 
in autochtone doorstramers, autochtone starters, allochtone doorstramers en allochtone 
starters. 

Voor deze graepen is de slaagkans bepaald. De slaagkans bestaat uit realisatiegraad en 
wachttijd. De slaagkans is voor allochtone starters het hoogst (realisatiegraad van 40,7% 
en een wachttijd van 731 dagen). Allochtone doorstramers hebben de laagste slaagkans 
(realisatiegraad 25,9%, wachttijd 1308 dagen). De slaagkansen van autochtone starters 
(realisatiegraad 30,6%, wachttijd 903 dagen) en autochtone doorstramers (realisatiegraad 
28,4%, wachttijd 924 dagen) zijn ongeveer aan elkaar gelijk en liggen tussen de allochtone 
starters en doorstramers in. 

Een eerste verklaring voor de lage slaagkans van allochtone doorstramers is dat het systeem 
voor hen minder inzichtelijk is. Van de reacties van allochtone doorstromers is 32,5% niet
gekwalificeerd. Zij scoren hiermee het slechtst van alle woningzoekenden. Voor het totaal 
van de woningzoekenden is 19,6% van de reacties niet-gekwalificeerd. Alleen de autochtone 
starters scoren beter dan gemiddeld. 
Een tweede verklaring voor de lage slaagkans van allochtone doorstromers is dat zij een gratere 
kans hebben om door de corporaties overgeslagen te warden. In totaal wordt 49% van de 
woningzoekenden die als nummer 1 is geeindigd afgewezen voor de woning. Bij de allochtone 
doorstramers is dit 56%. 
Een derde verklaring is dat allochtone doorstramers een kleinere kans hebben om direct 
gekoppeld te warden dan het gemiddelde van alle woningzoekenden. Voor het totaal van 
de woningzoekenden is de kans dat de woningtoewijzing via directe koppeling tot stand komt 
14%. Voor allochtone doorstramers is deze kans 12%. 
In hoofdstuk 5 was te zien dat allochtone doorstramers in vergelijking met de overige 
woningzoekenden reageren op woningen met een lage populariteit, een slechte verhuurbaarheid 
en een hoge huurprijs. 
Allochtone starters hebben de hoogste slaagkans. Dit terwijl de factoren die van invloed zijn 
op de slaagkans voor hen niet voordelig zijn. Zij reageren relatief vaak fout (23,6% reacties 
is niet-gekwalificeerd). Zij hebben een grate kans om als nummer 1 overgeslagen te word en 
(56% wordt overgeslagen). Wei hebben zij een grate kans om direct gekoppeld te warden 
(17% van de toewijzingen is tot stand gekomen door directe koppeling). 
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Afstemming 

Om de slaagkans te verhogen moet een woningzoekende zijn vraag aan passen. Naarmate 
een woningzoekende vaker reageert, gaat hij op duurdere woningen reageren. Dit geldt alleen 
voor autochtonen. Allochtonen reageren al van begin af aan op wat duurdere woningen. 
Allochtone doorstromers reageren op woningen met gemiddeld een huurprijs van circa f600,-. 
Autochtone doorstromers beginnen met een gemiddelde huurprijs van ongeveer f550,-. Naar 
mate zij vaker reageren loopt de gemiddelde huurprijs ook op naar ongeveer f600,-. 
Allochtone starters reageren op woningen die gemiddeld iets meer dan f500,- kosten. 
Autochtone starters reageren in het begin op woningen met een gemiddelde huurprijs van 
ongeveer f480,-, maar gaan naar verloop van tijd reageren op woningen met een gemiddelde 
huurprijs van zo'n f520,-. 
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat autochtonen in het begin niet te veel 
willen uitgeven voor een woning. Wanneer ze zien dat zij niet slagen in het verkrijgen van 
een woning gaan zij reageren op woningen die iets duurder zijn. 
Verder is er een groep woningzoekenden die zijn slaagkans probeert te verhogen, door te 
reageren op een ander woningtype. Bij een totaaltelling is dit niet waar te nemen, op individueel 
niveau wel. 
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Adviezen en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen adviezen worden gegeven en aanbevelingen worden gedaan. Allereerst 
worden er adviezen gegeven over de woningen van Hertoghuizen. Daarna volgen adviezen 
met betrekking tot woningzoekenden van Hertoghuizen. Tenslotte worden er aanbevelingen 
gegeven tot verder onderzoek. 

Woningen 

De woningen van Hertoghuizen zijn redelijk populair. Toch zijn zij slecht verhuurbaar, wat 
te wijten is aan de hoge aanbiedingsgraad en de hoge leegstandsgraad. Om de verhuurbaarheid 
van de woningen van Hertoghuizen te verhogen zullen deze twee graden op een lager niveau 
moeten komen. 
Allereerst zal het aantal weigeringen terug gebracht moeten worden. Hierdoor wordt de 
aanbiedingsgraad, maar ook de leegstandsgraad, lager. Er zijn twee redenen waarom 
woningzoekenden de woningen van Hertoghuizen vaak weigeren. Oat is in de eerste plaats 
omdat de woonomgeving niet bevalt en in de tweede plaats omdat de woningen te klein 
worden gevonden. 

In buurten waar veel weigeringen plaatsvinden op grond van de woonomgeving is het 
verstandig om voldoende aandacht te besteden aan fysiek en sociaal beheer. In de Bartjes 
(Graafsewijk), Gestelse buurt (Zuid), Boschveld (west I), Deuteren, Orthen, Hofstad en 
Eikendonkplein zijn momenteel sociaal beheerprojecten bezig. Een korte omschrijving van 
die projecten is te vinden in bijlage 9. 
In de Schilderstraat en de Havensingel (beide centrum) zijn ook veel weigeringen op grond 
van woonomgeving. Er is raamprostitutie in de Schilderstraat en drugsopvang in de 
Havensingel. Dit zijn factoren waar Hertoghuizen moeilijk invloed op uit kan oefenen. 
Woningen zijn oak geweigerd op woonomgeving in de Kruiskamp, West II en de Pettelaar 
(Zuid). Momenteel zijn er voor deze buurten nog geen plannen om sociaal beheerprojecten 
op te zetten. Het aantal weigeringen is daar nog beperkt, maar het is verstandig om de sociale 
structuur in deze buurten goed in de gaten te houden. 

Woningen worden bij Hertoghuizen ook vaak geweigerd, omdat zij te klein worden gevonden 
door de woningzoekenden. Om het aantal weigeringen om deze reden terug te brengen is 
een mogelijkheid het geven van meer informatie in de advertentietekst. Nu wordt in de 
advertenties het aantal kamers en de grootte van de woonkamer vermeld. Om de 
woningzoekenden een beter idee te geven van de grootte van de woning, moet ook de grootte 
van de slaapkamers aangegeven worden. 
lndien hierna de woningen nog steeds slecht verhuurbaar zijn, kan er gedacht worden aan 
woningve!groting, sloop, herstructurering en dergelijke. Dit heeft als nadeel dat dit kosten 
met zich mee brengt die ergens mee terug verdiend moeten worden. Hierdoor zou de huurprijs 
flink omhoog kunnen gaan, waardoor de voorraad goedkope woningen afneemt. 

Woningzoekenden 

Allochtone woningzoekenden hebben relatief meer niet-gekwalificeerde reacties dan autochtone 
woningzoekenden. De voorlichting over hoe te reageren op woningen zou kunnen worden 
verbeterd. Nu krijgen woningzoekenden bij inschrijving een folder over het 
woonruimteverdelingssysteem. Deze folder is in de Nederlandse taal opgesteld. Voor 
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allochtonen kan deze folder moeilijk te lezen zijn. Mogelijke oplossingen voor dit probleem 
zijn folders in andere talen of persoonlijke uitleg van het systeem bij inschrijving. 

De slaagkansen van allochtone doorstromers zijn relatief laag. Het aantal woningen dat voor 
hen beschikbaar is, is erg beperkt. Er moet bestudeerd worden welke oplossingen hiervoor 
mogelijk zijn. Te denken valt aan het in beheer nemen van meer grote woningen, die 
toegewezen worden aan grote gezinnen. Hiervoor moet eerst wel bekeken worden of allochtone 
doorstromers grotere gezinnen hebben dan de overige groepen huishoudens. Deze informatie 
is te vinden in het inschrijvingsbestand. 

Nader onderzoek 

De verhuurbaarheid van woningen is in dit onderzoek berekend naar wijk en woningtype. 
Wanneer de verhuurbaarheid van woningen in een bepaalde wijk gemiddeld is, wil dit nog 
niet automatisch zeggen dat alle woningen in die wijk een gemiddelde verhuurbaarheid hebben. 
Hierom zou de verhuurbaarheid ook op complex niveau berekend moeten warden. 
T evens is het verstandig om de cijfers over verhuurbaarheid op een regelmatige basis te 
genereren. Hierdoor kan men zien of de verhuurbaarheid van complexen toe- of afneemt. 
Dit heeft tot voordeel dat een eventuele afname in de verhuurbaarheid van complexen 
vroegtijdig kan worden opgespoord, zodat hier op tijd iets aan gedaan kan worden. Tevens 
kan men dan zien of projecten die tot doel hebben de verhuurbaarheid te verhogen ook 
werkelijk nut hebben. 
Verder moet in de toekcimst bestudeerd worden hoe de inzichtelijkheid van het systeem voor 
allochtonen verhoogd kan warden. In samenhang hiermee moet bekeken worden hoe de 
slaagkansen van allochtone doorstromers het beste verhoogd kan worden. 
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BIJLAGE 1: DE VERANDERINGSOPGAVE VAN VERSCHILLENDE WOONMILIEUS BIJ 
COMPACTE EN GESPREIDE VERSTEDELIJKING EN BIJ HOGE EN LAGE 
ECONOMISCHE GROEI 



Compacte verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
De druk om in de stad te investeren is zeer groot. 
De grondprijzen stijgen door de schaarste aan bouw
grond. 
De bouwkosten zijn ondergeschikt aan de hoge 
grondkosten. 
Er vinden grote investeringen in bereikbaarheid cen
trum plaats. 
Er is een goede markt voor dure huur- en koopappar
tementen. Goedkope huurwoningen warden omge
zet in koopwoningen. 

Kansen: 
Grote economische ruimte voor investeringen waar
bij het centrum aan de hoge eisen qua bereikbaar
heid, voorzieningen en wonen wordt aangepast. 
Meer ouderen en jongeren met hogere inkomens en 
belangstelling voor de stad. 
Bestaande milieus zijn cultureel historisch uniek. 

Bedreigingen: 
Realisatie nieuwe grootschalige centrummilieus in 
regio . 
Monofunctionele gebieden door overinvestering in 
specifieke functies. 
Onvoldoende aandacht voor bereikbaarheid en 
groen. 

Compacte verstedelijking 

Algemene karakteristiek : 
De druk op het centrummilieu blijft hoog. Echter 
gematigder dan bij hoge groei. De investeringsruimte 
voor voorzieningen en bereikbaarheid is beperkter. 
Een deel van de huurwoningen wordt omgezet in 
koopwoningen gelet de vraag naar centrummilieus. 
Door de stedelijke concentratie stijgen de grondprij
zen. 

Kansen: 
Het bestaande voorzieningniveau. 
De veranderde demografische structuur (vraag van 
ouderen, jongeren). 
De bestaande centrummilieus zijn veelal cultuur-his
torisch uniek. 

Bedreigingan: 
Onvoldoende investeringen waardoor voorzieningen 
(wonen, werken, recreatie, groen) kwalitatief onvol
doende zijn. 
Voorwaarden voor een aantrekkelijk centrummilieu 
(veiligheid, beheer, milieueisen) warden onvoldoende 
gerealiseerd. 
Hoge grondprijzen bemoeilijken investeringen in de 
woningbouw. 

Gespreide verstedelijking 

Algemena karaktaristiek: 
Centrummilieus dienen zeer concurrerend te zijn ten 
opzichte van regionale centra door: 
zeer goede bereikbaarheid; 
zeer hoogwaardige voorzieningenniveau, schoon en 
veilig. 
Er vinden grate investeringen in bereikbaarheid 
plaats. 
Er is een goede markt voor dure koop en huurwo
ningen indien aan hoge kwaliteit wordt voldaan. 

Kansan: 
Door herstructurering rand de centra voldoende 
ruimte voor uitbereiding van centrummilieu. 
Meer ouderen en jongeren met belangstelling voor 
centrummilieus. 
Bestaande milieus zijn cultuur-historisch uniek. 

Bedreigingen: 
Grote concurrentie van (regionale) centrummilieus 
die elders in het land ontstaan. 

Gespreide verstedalijking 

Algemena karakteristiek: 
Er is een grate vraag naar centrummilieus. De finan
ciele ruimte voor realisatie van kwaliteitsinvestering
en is minder groat. 
Er is een concurrentie van centra in de regio daar de 
meerwaarde van het centrummilieu beperkt is. 

Kansan: 
De veranderde demografische structuur. 
Door herstructurering in het buitencentrum milieu 
kan het centrummilieu warden uitgebreid en 
voldoende bereikbaar gemaakt. 

Bedreigingen: 
Onvoldoende investeringen waardoor te zwakke 
economische positie ten opzichte van regionale cen
tra. 
(te) weinig attractieve woonomgeving 
Onvoldoende investeringen in bereikbaarheid 
Grondprijzen stijgen niet bovenmatig 

--



Compacte verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Differentiatie in huidige uitgangspositie grote steden. 
Grote steden: veel vooroorlogse etagewoningen, 
kleine woningen, hoge dichtheid. Veel voldoet niet 
meer aan toekomstige kwaliteitseisen. 
Middelgrote steden: gemenge woonmilieus veel 
vooroorlogse rijtjeswoningen. 

Kansen: 
Naar een belangrijk deel van de voorraad is in de 
toekomst weinig vraag, dit leent zich voor herstruc
turering . 
Door de grote vraag naar locaties binnen de contou
ren is de belangstelling voor herstructurering groot. 
Een mix van wonen en werken kan in de buiten-cen
trummilieus warden gecreeerd. 

Compacte verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Door de lage groei wordt minder ge'investeerd. Het 
versnipperd bezit (part verhuurders) weerhoudt in
vesteringen in deze milieus. Er wordt eerder in het 
centrum en de rand ge'investeerd (veel sociale ver
huurders). 

Kansen: 
De ligging ten opzichte van het centrum biedt kan
sen voor herstructurering, de doelgroep die er thans 
woont slinkt ook bij lage economische groei. De 
goedkope voorraad biedt mogelijkheden voor star
ters en migranten. 

Bedreigingen: 
Door versnipperd bezit geen investeringen in 
herstructurering. 
Door ontbreken van herstructureringsimpulsen 
worden de wijken buiten het centrum concentratie
gebieden voor bewoners met weinig kansen en keu
zemogelijkheden. 

Gespreide verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Zie compacte verstedelijking. 

Kan sen: 
Geen schaarste aan grond. Voldoende ruimte voor 
een stedebouwkundig, functioneel en ecologisch 
breed aangepaste herstructurering. 
Mogelijkheid voor behoud van deel van goedkope 
voorraad voor specifieke vraag en startende onder
nemers. 
Ruimte voor uitbereiding centrummilieu. 

Bedreigingen: 
Geen belangstelling verpaupering bij gebrek aan in
vesteringsimpulsen en een ruime woningmarkt. 
Door concentratie van lage kwaliteit en lage 
inkomens ontstaat gettovorming. 

Gespreide verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Door de investeringen in woongebieden elders in 
landschap wordt minder ge'investeerd in compacte 
verstedelijking. Ook is er weinig animo voor de ge
bieden vanwege versnipperd bezit en grotere com
plexiteit. 

Kansen: 
Door de lage economische groei zal de behoefte aan 
goedkope huisvesting grater zijn. Voor-en naoorlog
se etagewoningen bieden hiervoor de ruimte. 

Bedreigingen: 
Er is alleen belangstelling vanuit de lage inkomens 
met weinig keuzemogelijkheden. 
Kans op concentratie. 
Voor zover woningen verkocht zijn de mogelijkheden 
van eigenaren voor gezamenlijke verbeteringsaanpak 
van etagewoningen beperkt door onvoldoende inves
teringsmogelijkheden. 
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Compacte verstedelijking Gespreide verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Door het compacte stadconcept is ook de druk op 
de randmilieus groot. 
Verdichting is noodzakelijk om binnen de 
bebouwingscontour te blijven. 
De vraag naar hogere kwaliteit betekent een forse 
aanpassing van de bestaande voorraad, zowel 
hoogbouw als laagbouw. 

Kansen: 
De hoge investeringsdruk en welvaart maken het 
mogelijk om aantrekkelijke woon- en leefmilieus in 
hogere dichtheden te maken. 
De huursector is in bezit van de corporatie. Dit 
maakt gecoordineerde aanpak van buurten en wijken 
eenvoudiger. 
Hoogbouw is geschikt te maken voor kleine huishou
dens. 
De aanwezigheid van veel green schept goede uit
gangsmogelijkheden bij herstructurering. 
Voor hen voldoende woningen van goede kwaliteit. 

Bedreigingen: 
Door de grote investeringsdruk verdwijnen meer 
goedkopere woningen dan gewenst gelet op de 
doelgroepomvang. 

Compacte verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
De druk op de bestaande voorraad zal bij een lage 
economische groei vooral in deze gebieden tot uit
drukking komen. 
Herstructurering is minder gecompliceerd door de 
eenduidige eigendomsverhoudingen (veel corporatie
bezit). 
Er is ruimte voor verdichting door de 
stedebouwkundige opzet. 

Kansen: 
De kansen zijn vergelijkbaar met een situatie bij een 
hoge economische groei. 

Bedreigingen: 
Door het lagere niveau van investeringen en de 
noodzaak tot verdichting wordt onvoldoende 
ge·investeerd in kwaliteit. 

Algemene karakteristiek: 
Ook voor minder gewilde woonmilieus aan de rand 
van de stad breken moeilijke tijden aan. 
De woonomgeving meet concurreren met aantrekke
lijke woonmilieus. 
Na-oorlogse etagewoningen zonder lift en slecht 
gelegen flats worden nauwelijks nog gevraagd. 

Kansen: 
Door het ruime aanbod hebben wijken grote moge
lijkheden om woningen van de corporaties in eigen
dom te verwerven. 
Door het ruime aanbod ten opzichte van de omvang 
van de doelgroep. 

Bedreigingen: 
Door de realisatie van aantrekkelijke wijken in het 
buitengebied zijn wijken minder in trek. 
Nieuwe concentraties van kansarmen kunnen ont
staan. 

Gespreide verstedelijking 

Algemene karakteristiek: 
Er is weinig druk om in gebieden te investeren. 
Er blijft een vraag naar wonen in randmilieus. 
Aanpassingen van de woonmil ieus vinden door het 
lage investeringsniveau zeer geleidelijk plaats. 

Kansan: 
Door de geleidelijke veranderingen en de beperkte 
investeringen blijven voldoende betaalbare woningen 
bestaan. 

Bedreigingen: 
Door de nadruk op investeringen in landelijke 
woonmilieus komen wijken kwalitatief achterop. Op 
termijn kunnen hier nieuwe achterstandsgebieden 
ontstaan. 

·--



BIJLAGE 2: VARIANTIE-ANALYSE OM TE BEPALEN WAARVAN DE REACTIEGRAAD, 
WACHTTIJD, MUTATIEGRAAD, LEEGSTANDSGRAAD EN AANBIEDINGS
GRAAD VAN AFHANKELIJK ZIJN EN HUN CORRELATIE 



HO: De gemiddelde reactiegraad van de woningen van de verschillende corporaties 
zijn aan elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde reactiegraad van de woningen van de verschillende corporaties 
zijn niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

REACGRAA 
BY CORPORAT 

Source of Variation 

Main Effects 
CORPORAT 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

11483.295 
11483.295 

11483.295 

1117737. 091 

1129220.386 

116 Cases ( 11.2 PCT) were missing. 

p=0,052 
0,052>0,05 

Mean 
DF Square 

4 2870 . 824 
4 2870 . 824 

4 2870.824 

917 1218.906 

921 1226.081 

Signif 
F of F 

2 . 355 .052 
2.355 .052 

2.355 .052 

Dus HO net niet verwerpen. De reactiegraad van de woningen van de verschillende 
corporaties zijn dus gelijk. 

HO: De gemiddelde reactiegraad van de woningen in de verschillende wijken zijn aan 
elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde reactiegraad van de woningen in de verschillende wijken zijn niet 
aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

REACGRAA 
BY WIJK 

Source of Variation 

Main Effects 
WIJK 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

391624.693 
391624.693 

391624. 693 

737595.693 

1129220 . 386 

116 Cases ( 11.2 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

29 13504 . 300 
29 13504.300 

29 13504.300 

892 826.901 

921 1226.081 

Signif 
F of F 

16.331 .000 
16.331 .000 

16.331 . 000 

Dus HO verwerpen. Dus de reactiegraad van woningen verschilt voor de diverse wijken. 



HO: De gemiddelde reactiegraad van de verschillende woningtypen zijn aan elkaar 
gelijk 

H 1: De gemiddelde reactiegraad van de verschillende woningtypen zijn niet aan 
elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F 

REACGRAA 
BY WONINGTY 

Source of Variation 

Main Effects 
WONINGTY 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed . 

Sum of 
Squares 

97613. 63 7 
97613 . 637 

97613.637 

1031606.749 

1129220.386 

116 Cases ( 11 . 2 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

V A R I A N C E * * * 

Mean Signif 
DF Square F of F 

7 13944.805 12.355 .000 
7 13944 . 805 12.355 .000 

7 13944.805 12.355 .000 

914 1128.673 

921 1226 . 081 

Dus HO verwerpen. De reactiegraad van woningen verschilt voor de diverse woningty
pen. 

HO: De gemiddelde inschrijftijd van de woningen van de verschillende corporaties zijn 
aan elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde inschrijftijd van de woningen van de verschillende corporaties zijn 
niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

INSCHRIJ 
BY CORPORAT 

Source of Variation 

Main Effects 
CORPORAT 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed . 

Sum of 
Squares 

8568926.090 
8568926.090 

8568926.090 

818187342.034 

826756268.124 

6 Cases ( .6 PCT) were missing . 

p=0,03 
0,03<0,05 

Mean 
DF Square 

4 2142231.522 
4 2142231.522 

4 2142231.522 

1027 796677 . 061 

1031 801897.447 

Signif 
F of F 

2 . 689 . 030 
2.689 . 030 

2.689 . 030 

Dus HO verwerpen. De inschrijftijd voor woningen verschilt voor de diverse corporaties. 

· ~ 



HO: De gemiddelde inschrijftijd voor de woningen in de verschillende wijken zijn aan 
elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde inschrijftijd voor de woningen in de verschillende wijken zijn niet 
aan elkaar gelijk 

INSCHRIJ 
BY WIJK 

Source of Variation 

Main Effects 
WIJK 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

70944646 . 367 
70944646.367 

70944646.367 

755799500.630 

826744146.997 

7 Cases . 7 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

29 2446367.116 
29 2446367.116 

29 2446367.116 

1001 755044.456 

1030 802664 . 220 

Signif 
F of F 

3.240 .000 
3 . 240 .000 

3.240 .000 

Dus HO verwerpen. De inschrijftijd voor woningen verschilt voor de diverse wijken. 

HO: De gemiddelde inschrijftijd voor de verschillende woningtypen zijn aan elkaar 
gelijk 

H 1: De gemiddelde inschrijftijd voor de verschillende woningtypen zijn niet aan 
elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

INSCHRIJ 
BY WONINGTY 

Source of Variation 

Main Effects 
WONING TY 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

7676609.559 
7676609.559 

7676609.559 

819079658. 565 

826756268 . 124 

6 Cases ( .6 PCT) were missing. 

p=0,214 
0,214>0,05 

Mean 
DF Square 

7 1096658.508 
7 1096658.508 

7 1096658.508 

1024 799882.479 

1031 801897.447 

Signif 
F of F 

1.371 . 214 
1. 371 . 214 

1.371 . 214 

Dus HO niet verwerpen. De inschrijftijd voor de verschillende woningtypen zijn aan elkaar 
gelijk. 



HO: De gemiddelde mutatiegraad voor de verschillende wijken zijn aan elkaar gelijk 
H 1: De gemiddelde mutatiegraad voor de verschillende wijken zijn niet aan elkaar 

gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

MUTAGRAA 
BY WIJK 

Source of Variation 

Main Effects 
WIJK 

Explained 

Residual 

Total 

1 038 Cases were processed . 

Sum of 
Squares 

3.235 
3.235 

3.235 

1 . 742 

4 . 977 

80 1 Cases ( 77 . 2 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

12 .270 
12 . 270 

12 .270 

224 .008 

236 .021 

Signif 
F of F 

34.659 . 000 
34.659 .000 

34.659 .000 

Dus HO verwerpen. De mutatiegraad voor de verschillende wijken zijn niet aan elkaar 
gelijk. 

HO: De gemiddelde mutatiegraad voor de verschillende wijken zijn aan elkaar gelijk 
H 1: De gemiddelde mutatiegraad voor de verschillende wijken zijn niet aan elkaar 

gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

MUTAGRAA 
BY WONINGTY 

Source of Variation 

Main Effects 
WONINGTY 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

1. 405 
1.405 

1.405 

3.573 

4.977 

801 Cases ( 77.2 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

4 .351 
4 .351 

4 .351 

232 .015 

236 . 021 

Signif 
F of F 

22 . 802 . 000 
22.802 . 000 

22.802 .000 

Dus HO verwerpen. De mutatiegraad voor de verschillende woningtypen zijn niet aan 
elkaar gelijk. 



HO: De gemiddelde leegstandsgraad van de woningen van de verschillende corpora
ties zijn aan elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde leegstandsgraad van de woning en van de verschillende corpora
ties zijn niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

LEEGGRAA 
BY CO RPO RAT 

Source of Variation 

Main Effects 
CORPORAT 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

1.114 
1.114 

1.114 

4.458 

5. 572 

71 Cases ( 6 . 8 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

4 .279 
4 . 279 

4 . 279 

962 . 005 

966 .006 

Signif 
F of F 

60 . 119 .000 
60 .119 .000 

60 .119 .000 

Dus HO verwerpen. De leegstandsgraad van de woningen van de verschillende corpora
ties zijn niet aan elkaar gelijk. 

HO: De gemiddelde leegstandsgraad van de woningen in de verschillende wijken zijn 
aan elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde leegstandsgraad van de woning en in de verschillende wijken zijn 
niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

LEEGGRAA 
BY WIJK 

Source of Variation 

Mai n Effects 
WIJK 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed. 

Sum of 
Squares 

.838 

.838 

.838 

4.735 

5.572 

71 Cases ( 6 . 8 PCT) were missing. 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

29 . 029 
29 .029 

29 .029 

937 .005 

966 . 006 

Signif 
F of F 

5. 717 .000 
5. 717 .000 

5. 717 . 000 

Dus HO verwerpen. De leegstandsgraad van de woningen in de verschillende wijken zijn 
niet aan elkaar gelijk. 



HO: De gemiddelde leegstandsgraad van de verschillende woningtypen zijn aan 
elkaar gelijk 

H 1 : De gemiddelde leegstandsgraad van de verschillende woningtypen zijn niet aan 
elkaar gelijk 

LEEGGRAA 
BY WONING TY 

Sum of Mean Signif 
Source of Variation Squares DF Square F of F 

Main Effects .065 7 .009 1.609 .129 
WONINGTY .065 7 .009 1.609 .129 

Explained .065 7 .009 1. 609 .129 

Res.idual 5.508 959 .006 

To tal 5.572 966 .006 

1038 Cases were processed . 
71 Cases { 6 . 8 PCT) were missing. 

p=0,129 
0, 129>0,05 
Dus HO niet verwerpen. De leegstandsgraad van de verschillende woningtypen zijn aan 
elkaar gelijk. 

HO: De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woningen van de verschillende corpora
ties zijn aan elkaar gelijk 

H 1 : De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woning en van de verschillende corpora
ties zijn niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

AANBGRAA 
BY CORPORAT 

Source of Variation 

Main Effects 
CORPORAT 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed . 

Sum of 
Squares 

37.155 
37 . 155 

37.155 

1282 . 542 

1319.697 

O Cases { .0 PCT) were missing . 

p=0,00 
0,00<0,05 

Mean 
DF Square 

4 9 . 289 
4 9 . 289 

4 9.289 

1033 1.242 

1037 1. 273 

Sign if 
F of F 

7.481 . 000 
7 . 481 . 000 

7 . 481 .000 

Dus HO verwerpen. De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woningen van de verschil
lende corporaties zijn niet aan elkaar gelijk. 



HO: De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woningen in de verschillende wijken zijn 
aan elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woningen in de verschillende wijken zijn 
niet aan elkaar gelijk 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * * 

Source of 

AANBGRAA 
BY WIJK 

Variation 

Main Effects 
WIJK 

Explained 

Residual 

Total 

1038 Cases were processed . 

Sum of 
Squares 

42.500 
42.500 

42.500 

1276.852 

1319 . 352 

1 Cases ( .l PCT) were missing. 

p =0,261 
0,261 >0,05 

Mean 
DF Square 

29 1.466 
29 1. 466 

29 1.466 

1007 1. 268 

1036 1. 274 

Signif 
F of F 

1.156 .261 
1.156 .261 

1 . 156 .261 

Dus HO niet verwerpen. De gemiddelde aanbiedingsgraad van de woningen in de ver
schillende wijken zijn aan elkaar gelijk. 

HO: De gemiddelde aanbiedingsgraad van de verschillende woningtypen zijn aan 
elkaar gelijk 

H 1: De gemiddelde aanbiedingsgraad van de verschillende woningtypen zijn niet aan 
elkaar gelijk 

AANBGRAA 
BY WONING TY 

Sum of 
Source of Variation Squares 

Main Effects 3.669 
WONINGTY 3.669 

Explained 3.669 

Residual 1316.028 

Total 1319.697 

1038 Cases were processed . 
O Cases ( . 0 PCT) were missing. 

p=0,896 
0,896>0,05 

Mean Signif 
DF Square F of F 

7 .524 .410 .896 
7 .524 .410 .896 

7 .524 .410 .896 

1030 1. 278 

1037 1. 273 

Dus HO niet verwerpen. De gemiddelde aanbiedingsgraad van de verschillende woningty
pen zijn aan elkaar gelijk. 



Met correlatie wordt de sterkte en de richting van een verband tussen verschillende 
variabelen bepaald. Dit wordt weergegeven met de correlatiecoefficient. Hieronder zijn 
de partiele correlaties weergegeven van verschillende variabelen. Bij partiele correlaties 
wordt de correlatie tussen twee variabelen gecorrigeerd voor de eventuele invloed van 
andere variabelen. 
De hypotheses zijn als volgt: 
HO: Er is geen samenhang tussen de variabelen 
H 1 : Er is een samenhang tussen de variabelen 

Correlations: REACGRAA INSCHRIJ MUTAGRAA LEEGGRAA AANBGRAA 

REACGRAA 1.0000 .3047** .0745 -.0052 -.0687 
INSCHRIJ .3047** 1.0000 -.0483 -.0572 -.2144** 
MUTAGRAA . 0745 -.0483 1.0000 -.0334 - . 0925 
LEEGGRAA -.0052 - . 0572 -.0334 1.0000 .6530** 
AANBGRAA -.0687 - . 2144** - . 0925 .6530** 1.0000 

N of cases: 232 1-tailed Signif: * - . 01 ** - .001 

II II is printed if a coefficient cannot be computed 

Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,01 wordt de nulhypothese verworpen en is er dus 
een samenhang tussen de variabelen. Is de p-waarde groter dan 0,01 dan wordt de 
nulhypothese niet verworpen en is er geen samenhang tussen de variabelen. Er is een 
samenhang tussen de volgende variabelen: 
• tussen reactiegraad en inschrijftijd is een positieve samenhang 
• tussen inschrijftijd en aanbiedingsgraad is een negatieve samenhang 
• tussen leegstandsgraad en aanbiedingsgraad is een positieve samenhang 



BIJLAGE 3: Z-ANALYSE OM TE BEPALEN OF DE REALISATIEGRADEN VAN VER
SCHILLENDE GROEPEN WONINGZOEKENDEN VAN ELKAAR VERSCHIL
LEN 



HO:p1 =p2 

H 1 :p 1 *P2 

p 1 = realisatiegraad starters= 0,323 
p2 = realisatiegraad doorstromers = 0,279 
p = realisatiegraad totaal woningzoekenden = 0,300 
n1 = aantal reagerende starters= 2741 
n2 = aantal reagerende doorstromers = 2452 

z0 = (0,323-0,279)//(0,300(1-0,300)[1 /2741 + 1 /2452]) 
Zo = 3,45 
Za12 = Z o,975 = 1,96 
Zo > Za/z 

3,45>1,96 
HO verwerpen, dus de realisatiegraad van starters is groter dan de realisatiegraad van 
doorstromers. 

HO:p1 =p2 

H 1 :p 1 *P2 

p1 = realisatiegraad allochtonen = 0,324 
p2 = realisatiegraad autochtonen = 0,294 
p = realisatiegraad totaal woningzoekenden = 0,300 
n1 = aantal reagerende allochtonen = 945 
n2 = aantal reagerende autochtonen = 4248 

z0 = (0,324-0,294)//(0,300(1-0,300)[1/945+1 /4248]) 
Z0 = 1,82 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 
Zo < Z a /2 

1,82<1,96 
HO accepteren, dus de realisatiegraad van allochtonen is gelijk aan de realisatiegraad van 
autochtonen. 

HO:p 1 =p2 

H1:P1*P2 

p 1 = realisatiegraad allochtone doorstromers = 0,259 
p2 = realisatiegraad autochtone doorstromers = 0,284 
p = realisatiegraad totaal doorstromers =0,279 
n, = aantal reagerende allochtone doorstromers = 532 
n2 = aantal reagerende autochtone doorstromers = 2209 

z0 =(0,284-0,259)//(0,279(1-0,279)[1/532+1 /2209]) 
Zo = 1, 15 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 
Zo < Z a /2 

1,15<1,96 
HO accepteren, dus de realisatiegraad van allochtone doorstromers is gelijk aan de 
realisatiegraad van autochtone doorstromers. 



HO:p, =p2 
H 1 :p, *P2 

p1 = realisatiegraad allochtone starters= 0,407 
p2 = realisatiegraad autochtone starters= 0,306 
p = realisatiegraad totaal starters= 0,323 
n1 = aantal reagerende allochtone starters= 413 
n2 = aantal reagerende autochtone starters= 2039 

z0 = (0,407-0,306)//(0,323(1-0,323)[1/413+1 /2039]) 
Zo=4,00 
Za12 = Z o.975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
4,00> 1,96 
HO verwerpen, dus de realisatiegraad van allochtone starters is groter dan de realisatie
graad van autochtone starters. 

HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p1 = realisatiegraad allochtone doorstromers = 0,259 
p2 = realisatiegraad allochtone starters= 0,407 
p = realisatiegraad totaal allochtonen = 0,324 
n, = aantal reagerende allochtone doorstromers = 532 
n2 = aantal reagerende allochtone starters= 413 

z0=(0,407-0,259)//(0,324(1-0,324)[1/532+1 /413)) 
z0=4,82 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
4,82>1,96 
HO verwerpen, dus de realisatiegraad van allochtone doorstromers is kleiner dan de 
realisatiegraad van allochtone starters. 

HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p1 = realisatiegraad autochtone doorstromers = 0,284 
p2 = realisatiegraad autochtone starters= 0,306 
p = realisatiegraad totaal autochtonen = 0,294 
n1 = aantal reagerende autochtone doorstromers = 2209 
n2 = aantal reagerende autochtone starters= 2039 

Z0=(0,306-0,284)//(0,294(1-0,294)[1/2209+1 /2039]) 
z0= 1,57 
Za/2 = z 0,975 = 1,96 
Zo < Z a/2 
1,57<1,96 
HO accepteren, dus de realisatiegraad van autochtone doorstromers is gelijk aan de 
realisatiegraad van autochtone starters. 



BIJLAGE 4: T-TEST OM TE BEPALEN OF DE WACHTTIJDEN VAN VERSCHILLENDE 
GROEPEN WONINGZOEKENDEN VAN ELKAAR VERSCHILLEN 



HO: µ 1 =µ2 

H1:µ 1ip2 
Variabele 1 = wachttijd autochtone doorstromer 
Variabele 2 = wachttijd autochtone starter 

t-Te st : met 2 blokv ariabelen (ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 924,66029 902,865385 
Variantie 979271,49 558233,153 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t 0 = 0,35 
ta/2 = 1,96 
0,35<1,96 
HO accepteren 

418 
NA 

769258,38 
776 

0,359051 
0,359827 
1,646820 
0 t 719655 
1,963026 

416 

Wachttijd van autochtone doorstromers en starters zijn gelijk. 

HO: µ 1 =µ2 

H1:µ1*P2 
Variabele 1 = wachttijd allochtone doorstromer 
Variabele 2 = wachttijd allochtone starter 

t-Test: met 2 blokv ariabelen 

Gemiddelde 
Variantie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 

P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t 0 =4, 16 
ta/2 = 1,98 
4,16>1,98 
HO verwerpen 

(ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

1308,8913 730,821429 
1422678,4 420524,454 

92 112 
NA 

871989,87 
134 

4,169843 
2,72E-05 

1,6563045 
5,44E-05 

1,9778258 

Wachttijd van allochtone doorstromers is hoger dan die van allochtone starters. 



HO: µ 1 =µ 2 
H1: µ 1"P2 
Variabele 1 = wachttijd autochtone doorstromer 
Variabele 2 = wachttijd allochtone doorstomer 

t-Test: met 2 blokvariabelen 

Gemiddelde 
Varian tie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t 0 = 2,88 
ta12 = 1,98 
2,88> 1,98 
HO verwerpen 

(ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

924,66029 1308,8913 
979271,49 1422678,45 

418 
NA 

1058700,7 
120 

-2,879395 
0,0023598 
1,6576509 
0,0047195 
1,9799304 

92 

Wachttijd van autochtone doorstromers is kleiner dan die van allochtone doorstromers. 

HO: µ 1 =µ2 
H1:µ1*µ2 
Variabele 1 = wachttijd autochtone starter 
Variabele 2 = wachttijd allochtone starter 

t-Test: met 2 blokvariabelen (ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 902,86538 730,821429 
Varian tie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t 0 = 2,41 
ta/2 = 1,96 
2,41>1,97 
HO verwerpen 

558233,15 420524,454 
416 112 

NA 
529172,95 

198 
2,4099032 
0,0084358 
1,6525858 
0,0168715 
1,9720175 

Wachttijd van autochtone starters is groter dan die van allochtone starters. 



HO: µ 1 =µ2 

H1:µ1"P2 
Variabele 1 = wachttijd autochtonen 
Variabele 2 = wachttijd allochtonen 

t-Test: met 2 blokvariabelen 

Gemiddelde 
Variantie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t0 = 1,04 
ta12 = 1,97 
1,04< 1,97 
HO accepteren 

(ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

913,78897 991,519608 
768453,79 950840,152 

834 204 
NA 

804191,66 
288 

-1,040357 
0,1495234 
1,6501617 
0,2990469 
1,9682352 

Wachttijd van autochtonen is gelijk aan wachttijd allochtonen. 

HO: µ 1 =µ 2 

H1:µ1"P2 
Variabele 1 = wachttijd doorstromers 
Variabele 2 = wachttijd starters 

t-Test: met 2 blokvariabelen (ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 993,972549 866,371212 
Variantie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t0 = 2,28 
ta/2 = 1,96 
2,28> 1,96 
HO verwerpen 

1078491,34 533124,993 
510 528 

NA 
801070,427 

911 
2,28282298 
0, 01133522 
1,64652797 
0,02267044 
1,96257141 

Wachttijd van doorstromers is hoger dan die van starters. 



HO: µ1 =µ2 
H1:µ1'"P2 
Variabele 1 = wachttijd urgenten 
Variabele 2 = wachttijd niet urgenten 

t-Test: met 2 blokvariabelen (ongelijke varianties) 
Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 
Varian tie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=tl enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 
t Kritisch dubbel-iteratief 

t0 = 12,28 
ta/2=1,97 
12,28>1,97 
HO verwerpen 

329,144068 1006,01196 
252876,62 823319,217 

118 920 
NA 

758896,646 
230 

-12,280462 
0 

1,65150564 
0 

1,97033176 

Wachttijd van urgenten is lager dan die van niet urgenten. 



BIJLAGE 5: T-TEST OM TE BEPALEN OF DE REACTIEGRAAD VAN WONINGEN DIE 
WEL OF NIET TOEGEWEZEN ZIJN AAN URGENTEN VERSCHILLEN 



HO:µ, =µ2 

H 1:µ,1'µ 2 

µ, = reactiegraad woningen toegewezen aan urgenten 
µ 2 = reactiegraad woningen toegewezen aan niet urgenten 

t-Test: met 2 blokvariabelen (ongelijke varianties) 
Urgent en Overige 

Gemiddelde 36,3135593 27,7380435 
Variantie 
Observaties 
Pearson-correlatie 
Gezamenlijke variantie 
vg 
t 
P(T<=t) enkel-iteratief 
t Kritisch enkel-iteratief 
P(T<=t) dubbel-iteratief 

1424,95212 1156,12173 
118 920 

NA 
1186,48192 

142 
2,34857341 
0,01011228 
1,65565517 
0,02022457 

t Kritisch dubbel-iteratief 1,97681099 

t0 = 2,34 
ta12 = 1,98 
2,34> 1,98 

HO verwerpen, dus de reactiegraad van woningen toegewezen aan urgenten is hoger dan 
de reactiegraad van woningen toegewezen aan niet urgenten. 



BIJLAGE 6: Z-ANALYSE OM TE BEPALEN OF HET AANTAL FOUTIEVE REACTIES 
VERSCHILLEND IS VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN HUISHOUDENS 



HO:p, =P2 
H1:P1*P2 

p1 = foutkans allochtonen = 0,278 
p2 = foutkans autochtonen = 0, 175 
p = foutkans totaal woningzoekenden = 0, 196 
n, = aantal reacties allochtonen = 8301 
n2 = aantal reacties autochtonen = 32732 

z0=(0,278-0,175)/.f(O, 196(1-0, 196)(1 /8301 + 1 /32732]) 
Zo = 21, 11 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
21,11>1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor allochtonen is hoger dan voor autochtonen 
HO:p 1 =p2 
H1:P1*P2 

p1 = foutkans doorstromers = 0,233 
p2 = foutkans starters= 0, 168 
p = foutkans tot a al woningzoekenden = 0, 196 
n, = aantal reacties doorstromers = 17361 
n2 = aantal reacties starters= 23672 

z0 = (0,233-0, 168)/.f(O, 196( 1-0, 196)[1 /17361 + 1 /23672]) 
Zo=16,39 
Za/2 = Z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
16,39>1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor doorstromers is hoger dan voor starters 

HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p, = foutkans allochtone doorstromers = 0,325 
p2 = foutkans autochtone doorstromers = 0,207 
p = foutkans totaal doorstromers = 0, 233 
n, = aantal reacties allochtone doorstromers = 3886 
n2 = aantal reacties autochtone doorstromers = 13475 

z0 = (0,325-0,207)/,f(0,233(1-0,233)[1/3886+1 /13475]) 
Zo= 15,33 
Za12 = Z o,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
15,33>1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor allochtone doorstromers is hoger dan voor 
autochtone doorstromers 



HO:p1 =P2 
H 1 :p1 ;ep2 

p1 = foutkans allochtone starters= 0,236 
p2 = foutkans autochtone starters= 0, 153 
p = foutkans totaal starters= 0, 1 68 
n, = aantal reacties allochtone starters= 441 5 
n2 = aantal reacties autochtone starters= 19257 

z0=(0,236-0,153)/.f(O, 168(1-0, 168)[1/4415+1 /19257]) 
Zo= 13,30 
Za12 = z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
13,30> 1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor allochtone starters is hoger dan voor autochtone 
starters 

HO:p, =p2 
H 1 :p1 ;ep2 

p1 = foutkans allochtone doorstromers = 0,325 
p2 = foutkans allochtone starters= 0,236 
p = foutkans totaal allochtonen = 0,278 
n1 = aantal reacties allochtone doorstromers = 3886 
n2 = aantal reacties allochtone starters= 441 5 

z0 = (0,325-0,236)/.{(Q,278(1-0,278}[1/3886+1 /4415]) 
z0=9,03 
Za12 = Z o,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
9,03> 1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor allochtone doorstromers is hoger dan voor 
allochtone starters 
HO:p1 =P2 
H 1 :p1 ;ep2 

p1 = foutkans autochtone doorstromers = 0,207 
p2 = foutkans autochtone starters= 0, 153 
p = foutkans totaal autochtonen = 0, 175 
n, = aantal reacties autochtone doortromers = 13475 
n2 = aantal reacties autochtone starters= 19257 

z0 = (0,207-0, 153)/.f(O, 175(1-0, 175)[1/13475 + 1 /19257]) 
Zo=12,65 
Za12 = z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
12,65 > 1,96 
HO verwerpen, dus de foutkans is voor autochtone doorstromers is hoger dan voor 
autochtone starters 



BIJLAGE 7: Z-ANAL YSE OM TE BEPALEN OF TE KANS OM ALS NUMMER 1 TE WOR
DEN OVERGESLAGEN VERSCHILLEND IS VOOR VERSCHILLENDE GROE
PEN WONINGZOEKENDEN 



z0 =(p1-p2)/.f(p(1-p)[1/n, + 1/n2]) 
HO:p1 =p2 
H 1 :p, *P2 

p1 = overslaan kans bij Hertoghuizen = 0,468 
p2 = overslaan kans bij overige corporaties = 0,497 
p = overslaan kans totaal woningzoekenden = 0,490 
n1 = aantal als eerste genoteerde woningzoekenden Hertoghuizen = 209 + 238 = 44 7 
n2 = aantal als eerste genoteerde woningz. overige corporaties = 789 + 800 = 1589 

z0 = (0,497-0,468)/.f(0,490(1-0,490)[1/447+1 /1589)) 
Zo= 1,08 
Za/2 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
1,08<1,96 
HO accepteren, dus de kans om bij Hertoghuizen als nummer 1 overgeslagen te warden 
is gelijk aan de kans bij de overige corporaties 

. HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p1 = overslaan kans allochtonen = 0,553 
p2 = overslaan kans autochtonen = 0,4 72 
p = overslaan kans totaal woningzoekenden = 0,490 
n1 = aantal als eerste genoteerde allochtonen = 252 + 204 = 458 
n2 = aantal als eerste genoteerde autochtonen = 746 + 834 = 1580 

z0 =(0,553-0,472)/.f(0,490(1-0,490)[1/458+1 /1580)) 
Zo=3,05 
Za=Z 0 .975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
3,05>1,96 
HO verwerpen, dus de kans voor allochtonen om als nummer 1 overgeslagen te worden 
is groter dan de kans voor autochtonen 
HO:p1 =p2 
H1:P1*P2 

p1 = overslaan kans doorstromers = 0,467 
p2 = overslaan kans starters= 0,497 
p =overs I a an kans totaal woningzoekenden = 0,490 
n1 = aantal als eerste genoteerde doorstromers = 4 77 + 510 = 987 
n2 = aantal als eerste genoteerde starters= 521 + 528 = 1049 

z0 =(0,497-0,467)/.f(0,490(1-0,490)[1/987+1/1049)) 
Z0 =0,85 
Za/2 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
0,85< 1,96 
HO accepteren, dus de kans voor doorstromers om als nummer 1 overgeslagen te wor
den is gelijk aan de kans voor starters 



HO:p1 =p2 
H1 :P1*P2 

p1 = overslaan kans allochtone doorstromers = 0,560 
p2 = overslaan kans autochtone doorstromers = 0,463 
p = overslaan kans doorstromers = 0,467 
n1 = aantal als eerste genoteerde allochtone doorstromers = 117 + 92 = 209 
n2 = aantal als eerste genoteerde autochtone doorstromers = 360 + 418 = 778 

z0 = (0,560-0,463)//(0,467(1-0,467)[1/209+1 /778]) 
Zo=2,50 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
2,50> 1,96 
HO verwerpen, dus de kans voor allochtone doorstromers om als nummer 1 overgesla
gen te worden is groter dan de kans voor autochtone doorstromers 

HO:p1 =p2 
H1 :p1*P2 

p, = overslaan kans allochtone starters= 0,547 
p2 = overslaan kans autochtone starters= 0,481 
p = overslaan kans starters= 0,497 
n1 = aantal als eerste genoteerde allochtone starters= 135 + 112 = 24 7 
n2 = aantal als eerste genoteerde autochtone starters= 386 + 416 = 802 

z0 = (0,54 7-0,481 )//(0,497(1-0,497)[1/247 + 1 /802)) 
z0=1,81 
Za12 = Z o,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
1,81>1,96 
HO verwerpen, dus de kans voor allochtone starters om als nummer 1 overgeslagen te 
worden is groter dan de kans voor autochtone starters 

HO:p, =P2 
H 1 :p 1 ;1op 2 

p1 = overslaan kans allochtone doorstromers = 0,560 
p2 = overslaan kans allochtone starters =0,547 
p = overslaan kans allochtonen = 0,553 
n, = aantal als eerste genoteerde allochtone doorstromers = 117 + 92 = 209 
n2 = aantal als eerste genoteerde allochtone starters= 135 + 112 = 24 7 

z0 = (0,560-0,547)//(0,553(1-0,553)[1/209+1 /247)) 
z0=0,28 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
0,28< 1,96 
HO accepteren, dus de kans voor allochtone doorstromers om als nummer 1 overgesla
gen te worden is gelijk aan de kans voor allochtone starters 



HO:p1 =p2 
H 1 :p1 *P2 

p1 = overslaan kans autochtone doorstromers = 0,463 
p2 = overslaan kans autochtone starters= 0,481 
p = overslaan kans autochtonen = 0,4 72 
n1 = aantal als eerste genoteerde autochtone doorstromers = 360 + 418 = 778 
n2 = aantal als eerste genoteerde autochtone starters= 386 + 416 = 802 

z0 = (0,481-0,463)/.f(0,472(1-0,472}[1/778+1 /802]} 
Zo=0,72 
Za/2 = z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
0,72<1,96 
HO accepteren, dus de kans voor autochtone doorstromers om als nummer 1 overgesla
gen te worden is gelijk aan de kans voor autochtone starters 



BIJLAGE 8: Z-ANAL YSE OM TE BEPALEN OF DE KANS OM DIRECT GEKOPPELD TE 
WORDEN VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN HUISHOUDENS VAN EL
KAAR VERSCHIL T 



z0 = {p1-p2)/{{p(1-p)[1/n1+1 /n2]) 
HO:p1 =P2 
H1:P1*P2 

p1 = kans om bij Hertoghuizen direct gekoppeld te word en= 0,042 
p2 = kans om bij de overige corporaties direct gekoppeld te word en= 0, 169 
p = kans om direct gekoppeld te word en= 0, 140 
n1 = aantal bemiddelde woningzoekenden bij Hertoghuizen = 238 
n2 = aantal bemiddelde woningzoekenden bij de overige corporaties = 800 

z0=(0,169-0,042)//(0, 140(1-0, 140)[1/238+1 /800]) 
Zo=4,96 
Za12 = Z o,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
4,96> 1,96 
HO verwerpen, dus bij Hertoghuizen is de kans kleiner om direct gekoppeld te worden 
dan bij de overige corporaties. 

HO:p1 =P2 
H1:P1*P2 

p1 = kans om als autochtoon direct gekoppeld te word en= 0, 138 
p2 = kans om als allochtoon direct gekoppeld te worden = 0, 147 
p = kans om direct gekoppeld te word en= 0, 140 
n1 = aantal bemiddelde autochtone woningzoekenden = 834 
n2 = aantal bemiddelde allochtone woningzoekenden = 204 

z0 = (0, 14 7-0, 138)//(0, 140( 1-0, 140)[1/834+1 /204]) 
Zo=0,332 
Za/2 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
1,43<1,96 
HO accepteren, dus de kans om direct gekoppeld te worden is voor allochtonen en 
autochtonen gelijk. 
HO:p1 =P2 
H1:P1*P2 

p1 = kans om als starter direct gekoppeld te word en= 0, 108 
p2 = kans om als doorstromer direct gekoppeld te word en= 0, 173 
p = kans om direct gekoppeld te word en= 0, 140 
n1 = aantal bemiddelde autochtone woningzoekenden = 528 
n2 = aantal bemiddelde allochtone woningzoekenden = 510 

z0 = (0, 173-0, 108)//(0, 140(1-0, 140)[1/528+1/510]) 
Zo=3,02 
Za/2 = z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
3,02> 1,96 
HO verwerpen, dus doorstromers hebben een grotere kans om direct gekoppeld te 
worden dan starters. 



HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p1 = kans om als autochtone starter direct gekoppeld te warden= 0,091 
p2 = kans om als autochtone doorstromer direct gekoppeld te warden= 0, 184 
p = kans om als autochtoon direct gekoppeld te warden= 0, 138 
n, = aantal bemiddelde autochtone starters= 416 
n2 = aantal bemiddelde autochtone doorstromers = 418 

z0 =(0,184-0,091)//(0,138(1-0, 138)[1/416+1 /418]) 
Zo=3,89 
Za12 = z 0,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
3,89> 1,96 
HO verwerpen, dus de kans om als autochtone starter direct gekoppeld te warden is 
grater dan de kans voor autochtone doorstromers. 

HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p1 = kans om als allochtone starter direct gekoppeld te warden= 0, 170 
p2 = kans om als allochtone doorstromer direct gekoppeld te word en= 0, 120 
p=kans om als allochtoon direct gekoppeld te worden=O, 147 
n, = aantal bemiddelde allochtone starters= 112 
n2 = aantal bemiddelde allochtone doorstromers = 92 

z0 = (0, 170-0, 120)//(0, 147( 1-0, 14 7)(1/112+1 /92)) 
Zo= 1,00 
Za/2 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
1,00<1,96 
HO accepteren, dus de kans om als allochtone starter direct gekoppeld te warden is 
gelijk aan de kans voor allochtone doorstromers. 
HO:p, =p2 
H1:P1*P2 

p, = kans om als autochtone starter direct gekoppeld te warden= 0,091 
p2 = kans om als allochtone starter direct gekoppeld te word en= 0, 170 
p = kans om als starter direct gekoppeld te warden= 0, 108 
n, = aantal bemiddelde autochtone woningzoekenden = 416 
n2 = aantal bemiddelde allochtone woningzoekenden = 112 

z0 = (0, 170-0,091)/{(O,108( 1-0, 108)[1/416+1 /112]) 
Zo=2,39 
Za/2 = Z 0 ,975 = 1,96 

Zo > Z a/2 
2,39> 1,96 
HO verwerpen, dus autochtone starters hebben een kleinere kans om direct gekoppeld te 
warden dan allochtone starters. 



HO:p1 =P2 
H 1 :p1 *P2 

p1 = kans om als autochtone doorstromer direct gekoppeld te worden = 0, 184 
p2 = kans om als allochtone doorstromer direct gekoppeld te word en= 0, 120 
p = kans om als doorstromer direct gekoppeld te word en= 0, 173 
n1 = aantal bemiddelde allochtone starters= 418 
n2 = aantal bemiddelde allochtone doorstromers = 92 

z0 =(0,184-0, 120)/{(0, 173(1-0, 173)[1/418+1 /92]) 
Zo= 1,47 
Za/2 = z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
1,47<1,96 
HO accepteren, dus de kans om als autochtone doorstromer direct gekoppeld te worden 
is gelijk aan de kans voor allochtone doorstromers. 

HO:p1 =P2 
H 1 :p1 *P2 

p1 = kans om als urgent woningzoekende direct gekoppeld te word en= 0, 127 
p2 = kans om als niet urgent woningzoekende direct gekoppeld te word en= 0, 141 
p = kans om als woningzoekende direct gekoppeld te worden = 0, 140 
n1 = aantal bemiddelde urgent woningzoekenden = 118 
n2 = aantal bemiddelde niet urgent woningzoekenden = 920 

z0 =(0,141-0, 127)/{(0, 140(1-0, 140)[1/118+1 /920]) 
Zo=0,341 
Za12 = Z 0,975 = 1,96 

Zo < Z a/2 
0,341<1,96 
HO accepteren, dus de kans om direct gekoppeld te worden is voor urgenten en niet 
urgenten gelijk. 



BIJLAGE 9: OMSCHRIJVING SOCIAAL BEHEERPROJECTEN 



Sociaal beheer 

Onder sociaal beheer wordt verstaan: de beslissingen en activiteiten, die samenhangen 
met het aanbieden van woondiensten en gericht zijn op het stabiliseren en/of het verbe
teren van de sociale woonomgeving (Adrianow, 1993). Deze sociale woonomgeving 
betreft de relaties tussen bewoners en beheerders en/of eigenaren, tussen bewoners 
onderling en tussen bewoners en de gebouwde omgeving (Ven, 1995). 
Van de woningen die bij Hertoghuizen warden geweigerd, wordt in 21 % van de gevallen 
als reden opgegeven dat de woonomgeving niet bevalt. Om de woonomgeving te verbe
teren kunnen zijn er verschillende sociaal beheerprojecten bezig. 
Momenteel zijn er drie soorten sociaal beheerprojecten bezig. In dit hoofdstuk wordt kort 
omschreven wat ieder project inhoud en op welke buurten de projecten zijn gericht. 

Pilotprojecten 

Er zijn momenteel pilotprojecten bezig in de Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad, Bosch
veld/Deuteren en Orthen. De pilotprojecten hebben tot doel om het buurtbeheer, de 
veiligheid en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. 
Binnen de pilotprojecten werken verschillende organisaties samen met de buurtbewoners 
aan een betere buurt. Deze organisaties zijn onder andere de gemeente, politie, sociaal 
cultureel werk, woningcorporaties, maatschappelijk werk en sociale dienst. Op allerlei 
niveaus wordt met bewonersorganisaties overlegd om tot een zo goed mogelijke afstem
ming te komen. 
Een van de belangrijkste activiteiten binnen de pilotprojecten zijn de buurtgesprekken. 
Een buurtgesprek met een buurtbewoner gaat over zaken als scholing, werk, woonomge
ving, kinderen, schulden, hobby's en woning. Samen met de buurtbewoner wordt 
gekeken hoe hij zijn situatie kan verbeteren en of daarbij extra hulp vanuit een instelling 
nodig is. Buurtgesprekken vinden huis aan huis plaats. 
Een tweede activiteit is het geven van aandacht aan financiele en sociale problemen van 
bewoners . Bewoners kunnen terecht bij het maatschappelijk werk voor hun sociale 
problemen. Verder staan medewerkers van het project klaar om bewoners te ondersteu
nen in het aan vragen van subsidies, het regelen van het aflossen van schulden en het 
aanvragen van uitkeringen en vergoedingen. 
Een derde activiteit is het terugdringen van de werkeloosheid in de buurten en het geven 
van cursussen. Hierbij zijn er onder meer projecten om bewoners werkervaring op te 
laten doen. Schoolverlaters warden benaderd om daarna samen te kijken of er vervolg
opleidingen gewenst zijn of dat extra begeleiding naar werk nodig is. Verder warden 
cursussen gegeven. De afspraak daarbij is dat de deelnemers na afloop van de cursus 
hun best doen om de kennis over te dragen aan andere buurtbewoners. 
Een vierde activiteit is het schoonmaken en houden van de buurt. Hierbij warden er 
opruimdagen georganiseerd. lndien nodig wordt er gezorgd voor ondergrondse opslag 
van huisvuil. Oak warden er afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Een vijfde activiteit is het opknappen van de omgeving. Brandgangen warden beter 
verlicht, binnenterreinen warden afgesloten, portieken warden opgeknapt. Verder war
den straten en pleinen opnieuw ingericht. 
Een zesde activiteit is het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de wijk. Zo war
den er spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Er warden activiteiten 
georganiseerd door de activiteitencommissie zoals dansavonden, computercursussen, 
droppings, optochten en buurtdagen. Aan allochtone vrouwen en meisjes wordt speciale 
aandacht bestaat. Voor jongeren warden activiteiten georganiseerd, zoals beach-volley
bal, maar oak voor ouderen warden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijk eten, 
dansen en sporten. 
Binnen de pilotprojecten is het van belang dat bewoners zelf participeren. Zij zullen oak 



zelf activiteiten moeten ontplooien en in stand houden. De organisaties die betrokken zijn 
bij de pilotprojecten begeleiden hierbij. 

Wijkontwikkelingsstrategie 

In relatie tot de veranderingen op de woningmarkt moet worden bezien in hoeverre de 
bestaande wijken ook de komende jaren een voldoende aantrekkelijk en gedifferentieerd 
aanbod van woonmilieus kunnen bieden. In dat kader willen de participanten (gemeente, 
corporaties en advies- en onderzoeksbureaus) voor alle wijken een wijkontwikkelingsstra
tegie (WOS) opstellen. Deze geeft inzicht in de huidige situatie, maar is vooral een visie 
op de middellange en/of lange termijn. 
In de WOS worden uiteindelijk beleidslijnen uitgezet voor de invulling van de bestaande 
en nog te bouwen woningen. Daartoe blijft het niet beperkt, ook de andere aandachtsge
bieden horen erbij: sociale en economische structuur, stedebouwkundige opzet, voorzie
ningen en ook de meer structurele componenten van het beheer (de voorwaarden voor 
goed beheer). Hierbinnen is ook aandacht voor de sterke kanten van de wijk; de poten
ties worden benut. 
Het resultaat is dat er een WOS ligt met daarin: 
• een strategische visie op de wijk voor de komende 10 tot 1 5 jaar; 
• een inventarisatie en analyse van de huidige situatie met daarin begrepen een sterk

te/zwakteanalyse en een prognose van kansen en bedreigingen bij ongewijzigd beleid; 
• enkele scenario's die als vergelijkingsmateriaal dienen voor mogelijke ingrepen, inclu

sief een financiele vertaling daarvan; 
• een aantal afspraken tussen de belangrijkste partijen over hun activiteiten, bij voor

keur met een uitwerking voor de eerste jaren. 

Sociaal onderzoek 

Op het moment is er een sociaal onderzoek bezig·in de Gestelse buurt. In '97 kwamen er 
uit die buurt signalen dat het aantal samenlevingsproblemen toenam. Dit was voor de 
projectgroep Buurtbeheer Gestelse Buurt aanleiding om een nieuwe ronde portiekge
sprekken te starten. 
Alvorens te komen tot een plan van aanpak wordt eerst de sociale problematiek in kaart 
gebracht. Daarnaast wordt door middel van campagne-activiteiten de negatieve beeld
vorming getracht de negatieve beeldvorming bij bewoners en derden te doorbreken. 
Daarnaast worden de nog beloofde woonomgevingsplannen versneld uit gevoerd, om 
daarmee het vertrouwen van bewoners terug te winnen. 
Het project omvat twee delen, namelijk: 
• het opzetten van een groat aantal activiteiten met als doe! de contacten op microni

veau te verbeteren en de communicatie tussen de bewoners te herstellen; 
• het opzetten en uitvoeren van een sociaal onderzoek en het ontwerpen van een 

sociaal plan. 
Het sociaal onderzoek houdt in dat gegevens worden verzameld door middel van statisti
sche informatie, interviews met de betrokken organisaties en gegevens verzamelen van 
bewonersgesprekken. Deze gegevens warden geanalyseerd. De analyse wordt getoetst 
door middel van gesprekken met het bewonerspanel en door gesprekken met de betrok
ken samenwerkingspartners. 
Daarna wordt van alle betrokkenen onderzocht wat zij bereid zijn te kunnen en te willen 
investeren. Hierna wordt een definitief programontwerp gemaakt en vastgesteld met de 
betrokken samenwerkingspartners. Dit ontwerp bestaat uit een aantal projectvoorstellen 
gericht op deelproblematieken. 
Om de contacten op microniveau te verbeteren en de communicatie tussen bewoners te 
herstellen worden er een aantal activiteiten ontwikkeld. Deze activiteiten zijn ender meer 



portiekgesprekken, experimenteel project kennismaking nieuwe buren, ouderen in con
tact en opvoedingsondersteuning. 
Om de bewonersparticipatie te versterken wordt een bewonerspanel opgesteld dat 
optreed als de vertegenwoordigers van de bewoners. Verder warden er brochures 
opgesteld om (nieuwe) bewoners wegwijs te maken in de buurt. 
Om de beeldvorming over de Gestelse Buurt van bewoners en derden te verbeteren zijn 
er ook een aantal activiteiten. Dit zijn onder meer buurtactiviteiten, zoals gezamenlijk 
vieren van carnaval en Sinterklaas. Andere activiteiten zijn een fototentoonstelling en 
wijkpodium. 



BIJLAGE 10: VBI ACHTEREENVOLGENDE REACTIES VAN WONINGZOEKENDEN UIT DE 
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 



Uit de verschillende doelgroepen van woningzoekenden zijn telkens tien huishoudens 
geselecteerd. Voor elke reactie is bepaald wat de VBI was van de woning waarop 
gereageerd is . Van de eerste negentien reacties zijn de VBl's in een grafiek gezet. Het 
getal naast de grafiek is het woningzoekendennummer. 



\"Bl achtereem·olgende reacties ! 
J-3015 ! ! 

~ 
I 

I 

~ 

reactie 

\ 'BI achtereem·olgende reacties 

1--82911 

1T~ 

reactie 

\ lU achtereem·olgende reacties 

1--12152 1 

reactie 

\"Bl achtereem·olgende reacties 

1--12059 1 

reactie 

\"Bl achtereenYolgende reacties 

= 2so A /\ 350 i . 
~ l~~Dd\~ 

reactie 

1--11040 1 I I 

Allochtone doorstromers 

~ 
~ 

I 

I 
! 
I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

VBI achtereenvolgende reacties 

~ :~~ c;····h····-----······c 
50~~~ 

1--12841 f 

reactie 

\ lH achtereenrnlgende reacties 

1--133541 

reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

-250~· ·-···· 

> 150 . 

50 ++-+-t-++-+-+-t-++-+-+-,_....+-+-+-< 

reactie 

\"BI achtereem·olgende reacties 

~m~:.f\, 50~.~ 
reactie 

\"Bl achtereem·olgende reacties 

reactie 

1--8858 1 

1--4849 1 

1--701 81 I I 



\ "BI achtereen~·olgende reacties 

reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

>;~~~ 
0 I 1 I I I I I I I I I I I I I I Ii 

reactie 

YBI achtereem·olgende reacties 

400 I 
200 ·~ ;;. 

()~ 

'-::T r--- 0 f""'l \0 

reactie 

YBI achterecm·olgcnde reactics 

- 200 ; > 

1--1908 1 

1--6479 1 

1--8341 f 

I 
I 
I 

400~·· 

0 ' . . 
0 

reactie 
1--10354 1 I 

I 
\"Bl achtercem·olgende reacties 

reactie 
1--12346 1 

Autochtone doorstromers 

\ 1H achtereenYolgende reacties 

reactie 
1--5212 1 

VBI achtereem·olgende reacties 

reactie 
1--7447 1 

\"BI achtereem·olgende reacties 

;~~~~ 
o~ 

~ " 0 ~ \0 
1--8811 [ 

reactie 

YBI achtereenYolgende reacties 

reactie 
1--111151 

\ 'BI acl1tereem·olgende reacties 

reactie 
1--13473 I 



VBI achtereem·olgende reacties 

reactie 
1--6062 I 

VBI achtereem·olgende reacties 

reactie 

I 

1-11681 I 

VBI aclrtenenrnlgmde names 

s;;~~~ 
o~ 

0 
1--8476 1 

VBI achtl'reem·olgende rl'acties 

_400~- - ·· · ·· ············ · ··· · ·· · : 

- 200 ;;;.. 
0 ' . 

0 

reactie 
1--11287 1 I I 

VBI achtereem·olgl'nde reacties 

400 T 
> 

20~~++111 i"1 
0 

rl'actil' 
1--11624 1 

Allochtone starters 

I 

i 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

VBI achtereem·olgende reacties 

reactie 

VBI achtereenvolgende reacties 

reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

- 400~· · ·········· ·--·· -··· ···· ·· · ·· ··· · ···· · ·· · · 

~ 200 . 
0 +-+-+-<-+-t-+-+++-+-+-+-+-rl-+-+-< 

1--6421 I 

l-n561 

1--11287 1 

VBI achtereem·o)gende reacties 

400~··· -- ··············· · ···· 
= 200 > 

0 -+-+-+-+-+-<-+-+--+-+-+--+-+-+-+-+->--+-< 

reactie 
1--11585 1 
I I 

VBI achtereenYolgende reacties 

400 

~zo~~ 
reactie 

1--14741 I 



VBI achtereenvolgende reacties 

=~~~~ 
;;;. 0 I I I I I I I I I I I I I i I I I I I 

reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

- 200 ~---- ·. •. 
;:100~ 

0 ' ' . 
~r-o±;\00\ 

reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

200 T . ..... . .... ... ... . ... . 
;::too~ 

0 ' ::::::.: ' : . : ' :: ' : 

1--5008 1 

f-7062f 

0 

1--10197 [ 

VB! achtereem·olgende reacties 

400r · ·: ·· ·· ~ . 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I ;;2oo~_V-
o I , i I'.:.; i I I I 1 I I I I I I 

0 
1--118461 I 
I I I reactie 

VB! achtereem·olgende reacties 

200~- · ·-
;:::- 100 . 

0 '.. ' 
0 

reactie 
1--13569 1 

Autochtone starters 

VBI achtereenvolgende reacties 

50: ~~---/-> -••••.••• -.... -.••.•••• -/ -/ -. -.. -.••. .•.. -: 

reactie 
1--60661 

VBI achtereem·oJgende reacties 

reactie 
1--80451 

VBI achtereem·olgende reacties 

1--11432 [ 
reactie 

VBI achtereem·olgende reacties 

s 200~· ·.:··· ··· · . ·· · · · ·· ··· · ··· :··· · ··: 
;;;. 100 

0 " ' . 

reactie 
1--12524 1 I I 

VBI achtereem·olgende reacties 

reactie 
1--14703 1 



BIJLAGE 11: REACTIEGRAAD ACHTEREENVOLGENDE REACTIES VAN WONINGZOE
KENDEN UIT DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 



Uit de verschillende doelgroepen van woningzoekenden zijn telkens tien huishoudens 
geselecteerd (dezelfde als bij de VBI). Voor elke reactie is bepaald wat de reactiegraad is 
van de woning waarop gereageerd is. Van de eerste negentien reacties zijn de reactie
graden in een grafiek gezet. Het getal naast de grafiek is het woningzoekendennummer. 
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BIJLAGE 12: WACHTTIJD ACHTEREENVOLGENDE REACTIES VAN WONINGZOEKEN
DEN UIT DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 



Voor de geselecteerde woningzoekenden zijn telkens is bepaald wat de wachttijd is van 
de woning waarop gereageerd is. Van de eerste negentien reacties zijn de wachttijden in 
een grafiek gezet. Het getal naast de grafiek is het woningzoekendennummer. 
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BIJLAGE 13: WONINGTYPE ACHTEREENVOLGENDE REACTIES VAN WONINGZOEKEN
DEN UIT DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 



Voor de geselecteerde woningzoekenden is wat het woningtype is waarop gereageerd is. 
Van de eerste negentien reacties zijn de types in een grafiek gezet. Het getal naast de 
grafiek is het woningzoekendennummer. 

De verschillende woningtypen hebben een nu mm er. Dit zijn de nummers van de woning
typen: 

Woningtype 1 =grate eengezinswoning 
Woningtype 2 = kleine eengezinswoning 
Woningtype 3 =drive-in woning 
Woningtype 4 =flat 
Woningtype 5 = appartement 
Woningtype 6 = bovenwoning 
Woningtype 7 = benedenwoning 
Woningtype 8 = maisonnette 
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BIJLAGE 14: HUURPRIJS ACHTEREENVOLGENDE REACTIES VAN WONINGZOEKEN
DEN UIT DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN 



Voor de geselecteerde woningzoekenden is bepaald wat de huurprijs was van de woning 
waarop gereageerd is. Van de eerste negentien reacties zijn de huurprijzen in een grafiek 
gezet. Het getal naast de grafiek is het woningzoekendennummer. 
De waarden die naast de grafiek staan zijn de minimum en maxium huurpijs waarop het 
huishouden mag en kan reageren. De hoogste waarde is de maximaal toegestane huur of 
de hoogste huur die voor is gekomen. De laagste waarde is de minimaal toegestane huur 
of de laagste huur die voor is gekomen. 
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BIJLAGE 15: ZIJN DE ACHETEREENVOLGENDE REACTIES WEL OF NIET GEKWALIFl-
CEERD VOOR WONINGZOEKENDEN UIT DE VERSCHILLENDE 
DOELGROEPEN 



Voor de achtereenvolgende reacties van de geselecteerde woningzoekenden is bepaald 
of de reactie wel of niet gekwalificeerd was. In de grafiek wil de waarde 1 zeggen dat de 
reactie niet gekwalificeerd is en de waarde 0 dat de reactie wel gekwalificeerd is. De 
getallen naast de grafieken komen overeen met de woningzoekendennummers van de 
desbetreffende huishoudens. 
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