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Bijlage 1 Introductie van de drie onderzochte steden 

Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft ruim 216.000 woningen, waarvan 72.700 (34 procent) sociale 
huurwoningen zijn. Ongeveer 41.300 (19 procent) woningen kennen een goedkope huurprijs 
(CBS, 2001). Drie woningcorporaties zijn actief in Den Haag, namelijk Haagwonen, Staedion 
en Vestia. De regio Haaglanden omvat de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam
Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en 
Zoetermeer. De regio staat bekend om de goede prestatieafspraken, over onder andere 
woonruimteverdeling, die zijn gemaakt tussen deze verschillende gemeenten binnen de 
regio. De corporaties in de regio zijn verenigd in de stichting Sociale Verhuurders Haaglanden 
(SVH) 

Vestigingseisen 
In de regio Haaglanden gelden over het algemeen geen eisen ten aanzien van 
maatschappelijke en economische binding. Een uitzondering hierop zijn de gemeenten 
Westland en Midden-Delfland. Vroeger hanteerden deze gemeenten vestigingseisen, maar 
deze zijn per begin 2005 afgeschaft. Als overgangsregeling is tot begin 2007 een deel van de 
vrijkomende woningen gereserveerd voor woningzoekenden die tot januari 2005 
ingeschreven stonden in het Westlandse register van woningzoekenden. Deze regeling is 
getroffen om ervoor te zorgen dat de slaagkans van woningzoekenden uit het Westland niet 
teveel onder druk komt te staan. Voor de vrijkomende woningen in de gemeenten Westland 
en Midden-Delfland staat in de advertenties aangegeven of de woning bestemd is voor 
woningzoekenden uit de eigen gemeente. 

Vanaf 1 januari 2005 heeft regio Haaglanden een nieuw systeem voor het verdelen van 
woonruimte. Het is de bedoeling dat woningzoekenden meer keuzevrijheid krijgen, maar ook 
meer verantwoordelijkheid bij het vinden van een geschikte woning. Het doel is een eerlijker 
verdeling van de woonruimte en meer gelijke kansen voor starters en doorstromers. Het 
nieuwe systeem maakt geen onderscheid meer tussen starters en doorstromers. Starters en 
doorstromers maken evenveel kans op een woning. Inschrijvingsduur wordt het belangrijkste 
selectiecriterium. Degene die het langst als woningzoekende staat ingeschreven, maakt de 
meeste kans op de woning. De reactieduur, die in het oude systeem gold als selectiecriterium 
voor starters, en woonduur, die gold als selectiecriterium voor doorstromers, komen beide te 
vervallen als selectiecriteria. Om de doorstroming te stimuleren, mogen doorstromers wel 
eenderde van hun woonduur bij hun inschrijvingsduur optellen. 

Huishou- 3 of meer-pcrsoonshuis~ 2-persoonshu ishoudens 1-pcrsoonshuishoudens 
dcns- houdcns 
categorie 

Leeftijd,- jonger dan 65 jaar of Jong~r dan 65 jaar of jonger dan 65 jaar of 
crite~oric 65 jaar ouder 65 jaar ouder 65 jaar ouder 

Huurkhssc 
In € l\Jinimum / maxi munt (jaar)inkomen in { 

0t!m n.v.t. 11,\' .t. 
max ma\ max max 

485,33* 38.416 36.035 32.$75 30,944 

Oli m max max n.v.t. n.v.t. n.v.t. ll.V.1'. 

520, 12* 41.049 39. 146 

485,34* n.v. t. n.v .t. min mln mm min 

tim 615,01 27.175 23.825 20.000 17.950 
max max max max 
5 1.830 51.830 51.830 51.830 

520, 13• mi n min n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v .t. 
27.175 23.825 

tim 615,01 
max max 
5 1.830 5 1 .830 

Tabel 8.1 Huur-inkomenstabel Haaglanden (DSO, 2005) 
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Goedkope huurwoningen met een kale huurprijs tot € 615,01 worden verdeeld door middel 
van een regionaal aanbodmodel. Dit houdt in dat iedereen kan reageren op bijna alle 
vrijkomende woningen in de gehele regio. Voor de gehele regio Haaglanden geldt de 
'Regionale huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden'. In deze verordening zijn de 
regels, zoals passendheidscriteria en selectiecriterium, ten aanzien van woonruimteverdeling 
vastgesteld. Zo zijn in dit document een huur-inkomenstabel en een oppervlaktetabel 
opgenomen. Vrijkomende bestaande en nieuw te bouwen woningen worden geadverteerd in 
de woonkrant 'Beter wonen in Haaglanden'. Deze krant komt wekelijks uit en is af te halen 
op een aantal servicepunten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de advertenties te 
bekijken en te reageren via de telefoon, teletekst en internet, namelijk via de website van 
Woonnet Haaglanden. In de advertenties worden de woningen en passendheidscriteria 
beschreven. Om te kunnen reageren op een woningadvertentie moet de woningzoekende 
staan ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Inschrijven kan via internet of bij een van de 
corporaties en kost tien euro per jaar. Per week kunnen de woningzoekenden op twee 
advertenties reageren. Uit de reacties wordt op basis van langste inschrijfduur een 
woningzoekende geselecteerd. Het is niet verplicht om een toegewezen woning te 
accepteren en aan weigering zijn geen consequenties verbonden. Wel moet aan de 
corporatie worden gemeld dat de woning wordt geweigerd. Als een woningzoekende binnen 
een jaar vijf keer na een woningaanbieding niets van zich laat horen, kan drie maanden 
uitsluiting van reageren worden opgelegd als sanctie. 

Eenzijdige wijken 
Naast de eerder besproken huur-inkomenstabel geldt voor de gemeente Den Haag ook een 
alternatieve tabel. Deze kan worden toegepast voor de labelling van woningen die in 
zogenoemde eenzijdige wijken liggen. Deze eenzijdige wijken worden gekenmerkt door een 
eenzijdige bewonersamenstelling, concentratie lage inkomensgroepen, hoge werkloosheid en 
dergelijke. Eenzijdige wijken zijn bijvoorbeeld de Schilderswijk, Transvaal, Blaak en Zuidwest. 
In de alternatieve tabel voor eenzijdige wijken zijn de maximale inkomenseisen naar boven 
toe verruimd, wat dus inhoudt dat woningzoekenden met een hoger inkomen nu in 
aanmerking komen voor goedkope huurwoningen, waar ze eerst niet voor in aanmerking 
kwamen. Door het stimuleren van meer menging van hoge en lage inkomensgroepen wordt 
voornamelijk geprobeerd de leefbaarheid in deze eenzijdige wijken te verbeteren. 

Zeventig procent afspraak 
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is de afspraak dat zeventig procent van de 
vrijkomende bestaande woningen aan de doelgroep van beleid moet worden toegewezen. 
Voor nieuwbouw bedraagt dit percentage negentig procent. Het is de bedoeling dat op deze 
manier woningzoekenden met een laag inkomen meer keuzemogelijkheden in de regio 
krijgen. Daarnaast geldt ook dat woningzoekenden in ieder geval evenveel kans moeten 
hebben om in de eigen gemeente als in de regio te verhuizen. 

Binnen de doelgroep van beleid is ook een nader onderscheid gemaakt naar minima, 
doelgroep en niet-doelgroep. Afgesproken is dat de slaagkans van de minima minstens gelijk 
moet zijn aan de slaagkans van de doelgroep en de slaagkans van de doelgroep minstens 
gelijk aan die van de niet-doelgroep. Op deze manier wordt ondervangen dat alleen de 
bovenkant van de primaire doelgroep wordt gehuisvest, als gevolg van de zeventig procent 
afspraak. 

Van oudsher kwamen de lage inkomensgroepen voornamelijk in Den Haag terecht. Het is 
echter nu de bedoeling dat woningzoekenden met een laag inkomen zich meer over de regio 
verspreiden. Aan de ene kant krijgen lage inkomensgroepen hierdoor meer kansen in de 
regio en aan de andere kant ontlast de regeling dus Den Haag. 

Woning Matching Systeem 
Op 6 juli 2006 hebben de Haaglandse corporaties het nieuwe Woning Matching Systeem 
(WMS) in gebruik genomen. Het systeem onderscheidt de oriënterende zoeker, gerichte 
zoeker en directe zoeker. 

Als eerste bestaat er een groep woningzoekenden die aan het zoeken is, maar nog niet 
precies weten wat ze willen, de zogenoemde oriënterende zoeker. De corporaties helpen 
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deze woningzoekenden door informatie te geven over wijk en woning en eventueel in 
toekomst een woonwensenscan uit te voeren. De reden hiervoor is om verassingen voor de 
woningzoekende te voorkomen bij de bezichtiging en op deze manier ook de 
weigeringsgraad te verminderen. 

Woningzoekenden die precies weten in welke woning ze geïnteresseerd zijn, de gerichte 
zoekers, kunnen binnenkort op de website van Woonnet Haaglanden een zoekopdracht 
plaatsen. Hierin kunnen voorkeuren ten aanzien van bijvoorbeeld stad, woningtype, aantal 
kamers en huurprijs worden aangegeven. Wanneer een vrijkomende woning aan hun 
zoekopdracht voldoet, wordt de woningzoekende middels een e-mail daarover geïnformeerd. 
Vervolgens kan worden bekeken over welke woning het gaat en kan de woningzoekende 
vervolgens zelf beslissen of hij of zij een reactie uitbrengt. 

Woningzoekenden die niet veel waarde hechten aan zaken als plaats, grootte en type van 
de woning, maar wel snel duidelijkheid willen of er een woning voor hen beschikbaar is, 
worden getypeerd als directe zoeker. Voor deze groep gaan de Haaglandse corporaties van 
juli 2006 tot en met december 2007 experimenteren met een nieuwe manier om kleinere 
woningen voor starters aan te bieden. Wekelijks worden er op vier werkdagen een aantal 
vrijgekomen woningen in het zogeheten Directe Zoek segment op de website van Woonnet 
Haaglanden gepubliceerd, waar dezelfde dag op moet worden gereageerd. Aan deze 
woningen worden geen eisen gesteld ten aanzien van inkomen of huishoudengrootte. 
Selectie van de woningzoekende aan wie de woning wordt toegewezen gebeurt door loting. 
Deze geselecteerde woningzoekende ontvangt de volgende ochtend van de corporatie een e
mail waarin staat dat de woning is toegewezen. Deze persoon moet dezelfde dag nog 
langskomen bij de corporatie om het huurcontract te tekenen. Als de woningzoekende niets 
van zich laat horen, mag hij of zij drie maanden lang niet meer op vrijkomende Directe 
Zoekwoningen reageren. 

Groepsbezichtiging 
Corporaties in de gemeente Den Haag maken ook gebruik van groepsbezichtigingen. Dit 
houdt in dat bij de aanbieding van een woning bijvoorbeeld de bovenste tien geselecteerd 
woningzoekenden tegelijk worden uitgenodigd voor een bezichtiging van de woning. Aan het 
eind wordt gevraagd of er belangstelling is waarna de uiteindelijke toewijzing plaatsvindt op 
basis van belangstelling en inschrijfduur. De reden voor corporaties om dit te doen is om de 
doorlooptijd te versnellen en weigeringsgraad omlaag te brengen. De woningcorporatie 
Haagwonen geeft zelfs aan dat bezichtiging van de woning vaak al plaatsvindt als de woning 
nog in bewoonde staat is. Op deze manier worden problemen ten aanzien van 
zelfaangebrachte verbeteringen vermeden. Als er toch nog iets moet gebeuren aan het huis, 
dan gebeurt dit mutatieonderhoud meestal ook weer in bewoonde staat. 

Urgentiebeleid 
Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet de woningzoekende in een 
levensbedreigende situatie verkeren en via het reguliere systeem niet snel genoeg een 
woning kunnen vinden. De aanvraag voor urgente kan bij de woningcorporaties worden 
ingediend en wordt vervolgens beoordeeld door een urgentiecommissie. In sommige 
gemeenten moet worden betaald voor een urgentieaanvraag. Iedere gemeente heeft een 
eigen urgentiecommissie. Er wordt wel regelmatig nagedacht om deze commissies samen te 
voegen. 

Wanneer urgentie wordt toegekend, krijgt de woningzoekende een zoekprofiel mee, wat 
inhoudt dat afwijkende regels ten aanzien van reageren gelden. Het zoekprofiel is vestgesteld 
op basis van de huishoudensamenstelling, leeftijd en inkomen van de urgente 
woningzoekende. Bij herstructurering wordt de vorige woning meegenomen in het 
zoekprofiel. De voorrang geldt alleen voor die woningen die voldoen aan het zoekprofiel. Als 
de woningzoekende op het woningaanbod reageert volgens deze regels en aan de 
voorwaarden voldoet die bij de woning staan vermeld, heeft hij of zij door de urgentie een 
betere kans op een woningaanbieding. 

Een woningzoekende kan urgentie krijgen voor een bepaalde termijn. Bij sociaal en 
medisch urgenten is dit voor een periode van drie maanden een voor 
stadsvernieuwingsurgenten een jaar. Weigeren van een aangeboden mag onbeperkt. Als de 
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urgentie (voor sociaal en medische urgenten) echter bijna afloopt en de woningzoekende nog 
geen woning heeft gevonden, wordt gekeken wat er met die persoon aan de hand is. Bij een 
hoge weigeringsgraad kan worden besloten om de urgentie niet te verlengen. Uiteindelijk 
kan een woningzoekende ook door middel van een bemiddelingsgesprek een woning buiten 
de krant om krijgen toegewezen. Herstructureringskandidaten hebben dus maximaal een jaar 
urgentie. Als na drie maanden nog geen woning is gevonden, schrijft de corporatie een brief 
aan de woningzoekende ter herinnering. Na zes maanden volgt een meer dingende brief en 
na negen maanden gaat de corporatie de woningzoekende een woning aanbieden. Als deze 
wordt geweigerd, kan worden besloten de urgentie niet te verlengen. 

Evaluatie 
Tussen de SVH en het Stadsgewest Haaglanden zijn onder andere afspraken gemaakt over 
de uitwisseling van gegevens voor informatie. Deze rapportage bevat informatie over de 
vraag naar het (verhuurde) aanbod van de sociale verhuurders in Haaglanden, in de vorm 
van tabellen, gerangschikt op regionaal en gemeentelijk niveau. Op dit moment zijn er vijf 
aanbodrapportages gemaakt. 

Naast de aanbodrapportage verschijnt jaarlijks een jaarrapportage. Deze jaarrapportage 
heeft als doel om te monitoren in hoeverre de afspraken uit de 'Overeenkomst 
prestatieafspraken 2002-2004' tussen de Sociale Verhuurders Haaglanden en het 
Stadsgewest Haaglanden zijn nagekomen. 

Eindhoven 

In de gemeente Eindhoven staan in totaal ruim 91.000 woningen. Ongeveer 41.000 (45 
procent) van deze woningen zijn sociale huurwoningen, waarvan 14.400 goedkope 
huurwoningen (CBS, 2001). Vanaf 1 januari 2003 geldt in Eindhoven een nieuw 
woonruimteverdeelsysteem, genaamd Kiezen voor de klant. Met dit systeem is naar eigen 
zeggen het pad van één uniform verhuursysteem in Eindhoven verlaten. Drie doelstellingen 
staan aan de basis van het nieuwe model, namelijk vergroten van de keuzevrijheid van 
woningzoekenden, vermindering van segregatie en verbetering van de leefbaarheid van 
buurten. Het model beoogt meer vrijheid te bieden aan de woningzoekende op de 
woningmarkt, met daarbij wel een gezamenlijke vangnetvoorziening voor urgente 
woningzoekenden die op korte termijn een woning nodig hebben. 

Het nieuwe model houdt concreet in dat het oude gezamenlijke aanbodmodel, waarbij 
door de vier corporaties in Eindhoven gezamenlijk werd geadverteerd (met uitzondering van 
HHvL), is losgelaten. Als vervanging voor dit aanbodmodel werden de woningcorporaties 
vrijgelaten elk een woonruimteverdelingsysteem op te zetten naar eigen inzicht. De drie 
doelstellingen van keuzevrijheid, segregatie en leefbaarheid moesten daarbij wel het 
uitgangspunt zijn. Het gevolg hiervan is dan ook dat de woningcorporaties een eigen en 
model hebben geïntroduceerd, waardoor op dit moment in Eindhoven vier verschillende 
methoden van woonruimteverdeling naast elkaar bestaan. Gevolg van de opsplitsing van de 
woonruimteverdeling is ook dat voor alle vier de woningcorporaties apart moet worden 
ingeschreven en dat op vier verschillende websites kan worden gereageerd, waar dit in het 
verleden middels één woonkrant gebeurde. 

Vestigingseisen 
In Eindhoven gelden geen eisen ten aanzien van economische of maatschappelijke binding. 
De enige uitzondering hierop is te vinden bij het urgentiebeleid, dat later zal worden 
besproken. 

Woonbedrijf SWS.Hhvl 
Deze woningcorporatie is met een woningvoorraad van 25.000 woningen de grootste 
corporatie in Eindhoven. Woonbedrijf is anderhalf jaar geleden, per april 2005, van start 
gegaan en is een intensieve samenwerking tussen de corporaties SWS en Hhvl. 
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De methode van woonruimteverdeling van Woonbedrijf lijkt nog veel op het oude 
aanbodmodel van voor 2003. Op de website van Woonbedrijf is het aanbod vrijkomende 
huurwoningen gepubliceerd. Om te kunnen reageren op deze vrijkomende woningen moet 
de woningzoekende ingeschreven staan bij de corporatie. Inschrijven en reageren is gratis. 
De procedure is als volgt. Als een woning beschikbaar komt wordt eerst gekeken of deze 
voor urgentie bestemd wordt. Is dit niet het geval, dan wordt de woning voor minimaal vijf 
dagen op de website van Woonbedrijf gepubliceerd. De woningzoekende kan vervolgens op 
drie gepubliceerde woningen tegelijk reageren, mits aan de passendheidscriteria ten aanzien 
van leeftijd en huishoudengrootte wordt voldaan. Toewijzing van de woning vindt vervolgens 
plaats op basis van de langste inschrijfduur, in combinatie met de eventuele 
passendheidscriteria die in de advertentie staan. Als een woningzoekende de aangeboden 
woning wordt geaccepteerd, vervalt de inschrijfduur. 

Woningzoekenden van 55 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot 
automatisch reactieverzoek. Dit houdt in dat de woningzoekende maximaal drie 
wooncomplexen kan aandragen waar hij of zij graag zou willen wonen. De woningzoekende 
reageert vervolgens automatisch op vrijkomende woningen in deze complexen. Wel blijft 
toewijzing op basis van inschrijfduur van kracht. 

Voor een beperkt aantal zogenoemde aanmeldcomplexen, met een huurprijs boven de 
huurtoeslaggrens, geldt een andere wijze van woonruimteverdeling. Een woningzoekende 
kan zich vooraf bij deze complexen aanmelden als belangstellende. Toewijzing van een 
vrijgekomen woning gebeurt vervolgens op basis van volgorde op de wachtlijst voor het 
complex. Appartementencomplex Die Fledermaus is een voorbeeld van zo'n aanmeldcomplex. 

Trudo 
Stichting Trudo beheert ongeveer 9.000 woningen in Eindhoven. Deze woningcorporatie 
verkoopt echter het grootste deel van haar woningvoorraad met korting door middel van het 
'Slimmer Kopen' concept. Afhankelijk van het type woning kan de korting op de woningprijs 
oplopen tot 50 procent. Bij verkoop van de woning heeft Trudo het recht op teugkoop en 
wordt de winst verdeeld tussen verkoper en woningcorporatie. 

Via het internet of in een van de woonwinkels van Trudo kan een woningcatalogus 
worden bekeken. In deze catalogus staat de complete woningvoorraad van Trudo 
beschreven. De woningzoekende kan vervolgens uit het totale woningaanbod van de 
corporatie een aantal woningen selecteren waar hij of zij een optie op wil nemen. Om dit te 
kunnen doen, moet de woningzoekende zich wel eerst inschrijven bij Trudo. Dit kost 
eenmalig tien euro inschrijfgeld. Het nemen van een optie kost daarbij ook vijf euro per 
optie, maar opties kunnen wel gratis worden veranderd. In de woningcatalogus staat ook 
vermeld hoeveel opties al zijn genomen op een woning en hoeveel woningen gemiddeld per 
jaar vrijkomen, zodat de eigen slaagkans kan worden ingeschat. 

Bij het vrijkomen van een woning wordt uit de belangstellende woningzoekenden, die dus 
een optie op deze woning hebben genomen, iemand geselecteerd via loting. Met deze 
persoon wordt vervolgens contact opgenomen en krijgt de woning aangeboden. Via een 
persoonlijke internetpagina is te bekijken of een van de woningen, waar een optie op is 
genomen, is vrijgekomen en op welke plaats de woningzoekende is geëindigd. Bij weigering 
wordt de woning aan de volgende persoon op de lotinglijst toegewezen. 

Wooninc 
Wooninc beheert ongeveer 7.000 woningen in Eindhoven en omgeving. Deze 
woningcorporatie verdeelt haar woningen net als Trudo ook via het optiemodel. Het verschil 
is dat selectie bij Wooninc echter niet door loting maar door optieduur. 

Op de website van de corporatie kan de gehele woningvoorraad van Wooninc worden 
bekeken, waarna woningzoekenden maximaal vijf opties mogen nemen. Ook hier moet de 
woningzoekende zich eerst inschrijven, voor twaalf euro per jaar. Aan het nemen van een 
optie zijn geen kosten verbonden. Bij het vrijkomen van een woning wordt de volgorde van 
aanmelding voor een optie gehanteerd. Voor nieuwbouwwoningen geldt geen optieduur, 
maar loting als selectiecriterium. De woningcorporatie neemt contact op met de 
woningzoekende aan wie de woning is toegewezen. Het is ook mogelijk om een optie op 
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termijn te nemen, in het geval dat de woningzoekende pas op langere termijn voor de 
woning in aanmerking wil komen. 

Domein 
Domein is de kleinste van de vier corporaties in Eindhoven met ongeveer 6.500 woningen in 
de regio. Hiervan staan zo'n 4.200 woningen in Eindhoven zelf. Ongeveer 70 procent van het 
gehele woningbezit is een eengezinswoning. Van alle woningen ligt 75 procent onder de 
eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag. 

Domein hanteert een aanbodmodel. Om te reageren op de woningadvertenties moet de 
woningzoekende zich inschrijven bij de corporatie. Dit is gratis. Domein adverteert wekelijks 
de vrijgekomen woningen op de website en in drie lokale kranten. Het enige 
passendheidscriterium dat wordt voor een aantal woningen wordt gehanteerd is een label 
voor 55+. Het selectiecriterium is inschrijfduur. 

Urgentiebeleid 
Zoals hierboven is beschreven, bestaan in Eindhoven dus vier verschillende 
woonruimteverdelingsystemen naast elkaar. Het urgentiebeleid wordt echter nog wel 
gezamenlijk door de Eindhovense woningcorporaties en gemeente bepaald en uitgevoerd. 

Het urgentiebeleid in Eindhoven in streng. Een aanvraag kan alleen worden ingediend als 
zich plotseling een ernstig probleem voordoet, dat alleen met andere woonruimte kan 
worden opgelost. Scheiding, scheefwonen, moeilijke thuissituaties, gezinsvorming of 
overlastsituaties zijn geen reden voor de verlening van urgentie. Het indienen van een 
urgentieaanvraag is gebonden aan een minimumleeftijd van 23 jaar. Daarnaast mag in het 
voorgaande jaar niet al eerder urgentie zijn verleend. Bij een urgentieaanvraag wordt ook 
getoetst op sociale en economische binding. De aanvrager moet of al minimaal een jaar in 
Eindhoven wonen of minimaal vijftien jaar onafgebroken in Eindhoven hebben gewoond. Het 
ontvangen of verlenen van mantelzorg aan (een van) de ouders is ook sociale binding. 
Economische binding kan worden bewezen met een arbeidsovereenkomst voor de duur van 
minimaal één jaar bij een werkgever in de regio Eindhoven. 

Een woningzoekende kan een urgentieaanvraag indienen bij een van de corporaties in 
Eindhoven. Hieraan zijn kosten verbonden, die na het eventueel toekennen wordt 
teruggegeven. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een gezamenlijke 
urgentiecommissie. Bij toekenning zal een van de corporaties zorgen voor passende 
huisvesting. Dit kan een andere corporatie zijn dan waar de aanvraag is ingediend. 

De urgente woningzoekende krijgt door die corporatie één maal een passende woning 
toegewezen. Bij weigering vervalt de urgentie. Bij toekenning van de urgentie is het voor de 
woningzoekende niet mogelijk om op vrijkomende woningen te reageren . 

Als een woningzoekende om medische redenen een andere woning nodig heeft, is het 
mogelijk om bij de Unit Wet Voorzieningen Gehandicapten een aanvraag in te dienen. Als de 
aanvraag wordt erkend, kan of een verhuiskostenvergoeding worden toegekend of in overleg 
met de corporatie naar een vervangende woning worden gezocht. 

Evaluatie 
Na de invoering van de nieuwe methode van woonruimteverdeling in 2003 zijn twee 
evaluaties uitgevoerd, namelijk 'Evaluatie woonruimteverhuur 2003' en 'Evaluatie 
woonruimteverhuur 2004-2005'. 

Trudo noemt dat door het stellen van criteria een woningzoekende soms moet kiezen 
voor een woning die eigenlijk tweede of derde keus is. Dit is in het nieuwe systeem niet het 
geval. Een woningzoekende kan kiezen voor de woning die hij of zij het liefste wil, met 
andere woorden, maximale keuzevrijheid. Ook Wooninc vindt dat de keuzevrijheid van 
woningzoekenden gigantisch is geworden. Wel moet hierbij worden aangemerkt dat iedereen 
nu wel in dezelfde vijver vist, waardoor meer woningzoekenden meer ijzers in verschillende 
vuren hebben. 

De woningcorporatie Woonbedrijf heeft een iets meer genuanceerde mening. Een 
corporatie moet volgens deze corporatie gebruik maken van de kennis die ze heeft. Als een 
corporatie als uitgangspunt heeft dat iedereen gelijk behandeld wordt, ben je niet echt bezig 
met je vak. Het verhuren van een woning moet voornamelijk gericht zijn op de klant en niet 
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op zoiets als het transparant en goed toepassen van een regel. Het loslaten van de criteria 
biedt een grotere vrijheid voor de klant, maar bij structurele sociale problemen in een wijk 
zou de corporatie kunnen bepalen tijdelijk te verhuren via bemiddeling of criteria in te 
stellen. Daar waar corporatie op deze manier optreedt, wordt de keuzevrijheid weer beperkt. 
Binnen Woonbedrijf is dus niet gekozen voor het totaal loslaten van de criteria, wat volgens 
de nota wel de bedoeling was. Iedere keer moet wel opnieuw worden bekeken wat de 
corporatie ermee wil bereiken. 

Rotterdam 

Rotterdam heeft in totaal een ruime 286.000 woningen binnen de gemeentegrenzen staan. 
Binnen deze woningvoorraad zijn er 148.500 sociale huurwoningen (52 procent van totale 
woningvoorraad), waarvan 62.600 woningen een goedkope huur (22 procent van totale 
woningvoorraad) hebben. Hiermee is Rotterdam, na Amsterdam, de stad met grootste 
concentratie sociale huurwoningen in Nederland {CBS, 2001). 

Vestigingseisen 
De stadsregio Rotterdam hanteert geen 
vestigingseisen ten aanzien van economische of 
maatschappelijke binding. Tussen de gemeenten 
in de stadsregio, maar ook voor vestigers van 
buiten de regio bestaan geen drempels ten 
aanzien van vestiging. 

Er zijn nog wel een aantal gemeenten die 
vestigingseisen hanteren, zoals Voorne-Putten 
(gemeente 2 en 14 tot en met 18 in 
onderstaande figuur) en Bleiswijk. Deze zijn 
echter afgeschaft per 1 juli 2006. De 
vestigingseisen zijn een restant uit de periode 
dat sommige gemeenten geen mogelijkheden 
hadden om te bouwen. Nu die mogelijkheden 
zijn verruimd, zullen ook de eisen moeten 
verdwijnen. 

1. Rotterdam 10. Krimpen aan den IJssel 
2. Rozenburg 11. Ridderkerk 
3. Maassluis 12. Barendrecht 
4. Vlaardingen 13. Albrandswaard 
5. Schiedam 14. Spijkenisse 
6. Berkel en Rodenrijs 15. Bernisse 
7. Bleiswijk 16. Brielle 
8. Bergschenhoek 17. Hellevoetsluis 
9. Capelle aan den IJssel 18. Westvoorne 

Rguur 8.1 Stadsregio Rotterdam 
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Woonnet Rijnmond 
Bouwvereniging Onze Woning, Rotterdam 
Com·wonen, Rotterdam 
de Nieuwe Unie, Rotterdam 
Laurens wonen, Rotterdam 
Maasdelta Maassluis 
Stichting Humanitas Huisvesting, Rotterdam 
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Rotterdam 
Vestia Midden Nederland, Nieuwerkerk aan den IJssel 
Vestia Rotterdam Feijenoord 
Vestia Rotterdam Hoogvliet 
Vestia Rotterdam Noord 
Vestia Rotterdam Zuid 
Waterweg Wonen, Vlaardingen 
Woningbedrijf Rotterdam 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland 
Woningbouwvereniging Patrimonium, Barendrecht 
Woningbouwvereniging Poortugaal 
Woningbouwvereniging Volksbelang Rhoon 
Woningstichting PWS, Rotterdam 
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen 
Woonbron, Rotterdam 
WoonCompas, Rotterdam 
Woonplus Schiedam 

Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden 
(SWZE) 
De Leeuw van Putten, Spijkenisse 
Maasdelta Spijkenisse 
Maasdelta Hellevoetsluis 
Ressort Wonen, Rozenburg 
Vestia Midden-Nederland regiokantoor Brielle 
Woonbron Spijkenisse 

Corporaties met eigen woonruimteverdeling 
3B wonen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk 
Gemeentelijk Woningbedrijf, Westvoorne 
Qua Wonen, Krimpen aan den IJssel 
Woonstichting De Zes Kernen, Bernisse 
Woonvisie, Ridderkerk 

Rguur 8.2 Woningcorporaties in Stadsregio Rotterdam 



Stadsregio Rotterdam 
In figuur 6.1 is te zien welke gemeenten deel uitmaken van de stadsregio Rotterdam. De 
woningcorporaties in de stadsregio zijn verenigd in het samenwerkingsverband Maaskoepel. 

Deze gemeenten vallen echter niet allemaal onder één regionaal aanbodmodel. In figuur 
6.2 is te zien dat in de stadsregio zeven verschillende systemen voor woonruimteverdeling 
naast elkaar bestaan. Daarbij moet worden gezegd dat Woonnet Rijnmond een overgroot 
deel van de totale woningvoorraad in de regio omvat. 

De stadsregio Rotterdam heeft wel gezamenlijk een nieuw stelsel van 
woonruimteverdeling bepaald, dat is vastgelegd in de 'regionale huisvestingsrichtlijn 
woonruimteverdeling'. Deze richtlijn moet het voor inwoners gemakkelijker maken een 
passende woning binnen de regio te vinden. Daarbij is als doelstelling gesteld dat de 
doorstroming wordt bevorderd en de herhuisvesting van bewoners in 
herstructureringsprojecten sneller zal gaan verlopen. Met de inwerkingtreding van het 
regionale stelsel op 1 januari 2005 is de stadsregio nadrukkelijk als één woningmarkt 
gepositioneerd. 

Zonder regels waar het kan, sturen waar het moet 
De kern van het nieuwe systeem van woonruimteverdeling is gebaseerd op de stelling 
'zonder regels waar het kan en sturen waar het moet'. Uitgangspunt is om zo min mogelijk 
passendheidscriteria te stellen en dus zoveel mogelijk aanbod zonder eisen aan te bieden. 
Een aantal categorieën woningzoekenden verdient echter extra bescherming. Het 
vrijkomende aanbod wordt om deze reden in segmenten verdeeld volgens onderstaande 
indeling. Het percentage van veertig procent vrij aanbod is een minimum en vijftien procent 
lokaal maatwerk een maximum. 
■ 40 procent zonder passendheidscriteria 
■ 15 procent gelabeld voor senioren (55+) 
■ 5 procent gelabeld voor grote huishoudens 
■ 15 procent lokaal maatwerk 
■ 25 procent gelabeld voor urgenten en speciale doelgroepen 

Iedereen moet ongeveer gelijke slaagkansen hebben, waarbij de primaire doelgroep 
minstens de gemiddelde slaagkans moet hebben. Tussen de andere groepen moet een 
redelijke verhouding in slaagkansen bestaan. In het oude systeem bestond een verschil in 
slaagkans tussen starters en doorstromers. Doorstromers hadden drie keer zoveel kans. Een 
doelstelling van dit systeem is ook om de slaagkans voor starters gelijk te trekken met die 
van doorstromers. 

Om starters en doorstromers een gelijke kans te geven is woonduur voor doorstromers 
vervangen door inschrijfduur. Doorstromers kunnen tot 1 juli 2006 nog wel gebruik maken 
van een overgangsregeling, waarbij een percentage van de woonduur kan worden geteld als 
inschrijfduur. 

Lokaal maatwerk 
In bovenstaande opsomming is te zien dat vijftien procent van de woningen kan worden 
gelabeld met lokaal maatwerk. Dit betekent dat woningcorporaties aan vijftien procent van 
de vrijkomende woningen speciale voorwaarden mogen stellen. De invulling hiervan is vrij, 
met uitzondering van discriminerende voorwaarden. Het Steunpunt Wonen Rotterdam 
constateerde bij het WBR bijvoorbeeld de volgende criteria: het hebben van werk, inkomen 
boven 120 procent van het minimuminkomen, werken bij de politie, verpleging of in het 
onderwijs, maximaal 40 jaar, maximaal 3 personen (Steunpunt Wonen Rotterdam, 2004). 

Regionaal aanbodmodel Woonnet Rijnmond 
Zoals eerder genoemd beslaat het aanbodmodel van Woonnet Rijnmond het overgrote deel 
van de sociale huurwoningvoorraad in de stadsregio. Op de website van Woonnet Rijnmond 
en in de tweewekelijkse woonkrant, die op afhaalpunten gratis verkrijgbaar is, zijn de 
vrijkomende woningen te bekijken middels woningadvertenties. Na gratis inschrijving kan de 
woningzoekende vervolgens reageren op een geadverteerde woning. De meeste woningen 
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worden aangeboden zonder eisen te stellen aan de grootte van het gezin of het inkomen. In 
het geval dat er wel eisen worden gesteld, moet de woningzoekende hieraan voldoen om te 
kunnen reageren. Per woonkrant (dus twee weken) kan een reactie worden uitgebracht op 
drie verschillende woningen. 

Uit de woningzoekenden die hebben gereageerd, wordt degene met de oudste 
inschrijfdatum geselecteerd. Deze woningzoekende krijgt als eerste de woning aangeboden. 
Staat deze persoon echter voor meerdere woningen als eerste kandidaat op de lijst, en heef 
hij of zij al een woning aangeboden gekregen, dan zal de corporatie hem of haar voorlopig 
overslaan en eerst de woning aan de volgende beschikbare kandidaat aanbieden. Het 
weigeren van een aangeboden woning heeft geen consequenties. Zodra de woningzoekende 
verhuisd is naar een zelfstandige woning, wordt deze persoon automatisch uitgeschreven bij 
WoonNet Rijnmond. Bij opnieuw inschrijven start de inschrijftijd weer op nul. 

Woonruimteverdeling door de Zuid-Hollandse Eilanden (SWZE) 
De corporaties in Spijkenisse, Rozenburg en in Hellevoetsluis hanteren gezamenlijk een ander 
woonruimteverdelingsmodel. Om voor een woning in deze gemeenten in aanmerking te 
komen, moet de woningzoekende zich (gratis) inschrijven bij de SWZE. 

Iedere woensdag is het woningaanbod van de corporaties op de website van SWZE te 
vinden en op donderdag op de SWZE pagina's in de drie verschillende huis-aan-huisbladen. 
Het is ook mogelijk om tegen betaling de woonkrant wekelijks thuis te laten bezorgen. Aan 
de woningadvertenties kunnen voorwaarden, om te kunnen reageren, zijn gekoppeld. 
Reacties kunnen door middel van woonbonnen, telefonisch of via de websites worden 
doorgegeven. Per week kan maximaal op drie woningen worden gereageerd. 

Van de woningzoekenden die hebben gereageerd, krijgt degene met de langste 
inschrijfduur de woning aangeboden. De geselecteerde woningzoekende heeft enkele dagen 
bedenktijd en aan weigeren zijn geen consequenties verbonden. In de volgende woonkrant 
wordt per woning vermeld wat de inschrijftijd was van de woningzoekende die de woning 
heeft gekregen. 

Urgentiebeleid 
In de volgende gevallen komt een woningzoekende in aanmerking voor een 
urgentieverklaring. 
■ Op medische gronden 
■ De huidige woonruimte is onbewoonbaar 
■ De woonlasten zijn te hoog 
■ In geval van geweld of bedreiging 
■ In geval van afhankelijkheid van een persoon of instelling 
■ Bij doorstroming uit een opvanginstelling 
■ In geval van resocialisatie 

Urgentie kan worden aangevraagd bij een corporatie in de eigen woonplaats. Iedereen die 
een urgentieverklaring aanvraagt moet een bijdrage betalen, die door de gemeente is 
vastgesteld. Als de aanvraagt leidt tot het verstrekken van een urgentieverklaring wordt de 
bijdrage teruggegeven. Als een woningzoekende op medische gronden een urgentie 
aanvraagt kan het zijn dat deze aanvraag voor advies naar de GGD wordt doorgestuurd. Voor 
het onderzoek door de GGD wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, die niet wordt 
teruggegeven. 

Als de urgentieaanvrager voldoet aan de voorwaarden, wordt een urgentieverklaring 
verleend. In de verklaring staat een zoekprofiel. Het zoekprofiel is een omschrijving van het 
woningtype waar de woningzoekende urgent voor is geworden, het gewenste stadsdeel (als 
Rotterdam) of de gewenste regiogemeente en het noodzakelijk aantal kamers. 

Met uw urgentieverklaring moet zelf de eerste drie maanden worden gezocht naar een 
passende, woning Als de urgente in de eerste drie maanden geen twee passende woningen 
aangeboden heeft gekregen, wordt door de corporatie nog één passende woning 
aangeboden in het stadsdeel of regiogemeente. Deze woning mag niet worden geweigerd. 
Als de woningzoekende toch weigert, terwijl de woning passend is, wordt de urgentie 
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ingetrokken. Als meer urgenten reageren op een woning, wordt aan diegene, die de 'oudste' 
urgentieverklaring heeft, de woning aangeboden. 

In de eerste drie maanden kan maximaal één keer (onterecht) het aanbod van een 
geschikte woning worden geweigerd. Weigert de woningzoekende voor de tweede keer een 
aangeboden woning, dan kan de urgentieverklaring worden ingetrokken. Deze persoon kan 
dan gedurende twee jaar geen urgentie op dezelfde grond aanvragen. 

In het geval dat een huurder moet verhuizen omdat de woning gesloopt wordt, dan komt 
deze persoon in aanmerking voor een herhuisvestingverklaring. Deze verklaring geeft 
dezelfde voorrang op de woningmarkt als de urgentieverklaring. 

Rotterdamwet 
Begin 2003 is in Rotterdam discussie ontstaan over beperking van de toestroom van 
kansarme vestigers. Als gevolg hiervan is de nota 'Rotterdam zet door' opgesteld, waarmee 
bij het kabinet gepleit is om een eis ten aanzien van inkomen uit werk te mogen stellen voor 
woningzoekenden van buiten de stadsregio. Vervolgens is op verzoek van het kabinet eerst 
geëxperimenteerd met de eis van minimaal 120 procent minimumloon. Inkomen uit werk als 
toelatingscriterium wordt door de Huisvestingswet niet toegestaan. Een 120 procent is wel 
toegestaan, omdat dit een bepaald soort passendheidscriterium is. Deze eis kon echter geen 
onderscheid maken tussen Rotterdammers en vestigers. Om die reden is opnieuw voor de 
Rotterdamwet bepleit. De Rotterdamwet is op 1 januari 2006 in werking getreden, maar voor 
daadwerkelijke toepassing in een stad moeten eerst een aantal extra handelingen worden 
verricht. Zo moeten onder andere gebieden worden aangewezen door de minister. Dit is 
gebeurd op basis van advies door de gemeente. Op 1 juli is de wet daadwerkelijk voor 
Rotterdam in werking ge treden. Deze wet geldt voor vier wijken, namelijk Tarwewijk, Oud 
Charlois, Carnisse en Hillesluis, en door de stad verspreidde hot spots. In totaal betreft dit 
20.000 woningen. 

Afwijkend model Woonbron 
Woningcorporatie Woonbron in Rotterdam hanteert een lotingmodel. Om mee te kunnen 
doen in dit model, moet de woningzoekende staan ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. Het 
verschil met het reguliere aanbodmodel is dat de drie reacties ook op dezelfde woningen 
mogen worden ingezet en dat loting het selectiecriterium is. Een gedeelte van de woningen 
van Woonbron is bestemd voor woningzoekenden met een urgentieverklaring en 
stadsvernieuwingskandidaten. Deze woningen worden niet verloot maar aangeboden via het 
reguliere systeem. Voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder hanteert Woonbron een 
aparte loting. 

Daarbij vermeldt de corporatie in de advertentie twee huurprijzen bij de woning. De 
woningzoekende betaalt standaard de hoge huurprijs, tenzij kan worden aangetoond dat het 
inkomen in het afgelopen jaar lager was dan het inkomen dat bij de desbetreffende woning 
vermeld staat. Als het inkomen niet boven het genoemde bedrag uitkomt, betaalt de huurder 
dus een lagere huur. 

Een groot deel van de woningen van Woonbron worden Te Woon aangeboden. Ook deze 
woningen worden verloot. Door middel van het Te Woon concept wordt de keuze geboden 
uit drie vormen van huren, namelijk op de gebruikelijke manier huren of Huurvast voor 5 of 
10 jaar. Bij Huurvast betaalt de huurder vijf of tien jaar dezelfde huurprijs zonder een 
jaarlijkse huurverhoging. Ook kan worden gekozen voor twee koopvormen, namelijk 
Koopgarant en Koopcomfort. Het verschil tussen de twee koopvormen is dat bij Koopgarant 
een korting van 25 procent op de koopprijs wordt gegeven, die vervolgens bij verkoop wel 
weer wordt verrekend met de corporatie. Woonbron heeft bij verkoop het recht op eerste 
koop. Op de advertentiepagina's van de woningen die verloot worden, treft de 
woningzoekende dus twee soorten advertenties aan, namelijk voor reguliere huurwoningen 
en voor woningen die Te Woon worden aangeboden. In de advertentie voor huurwoningen 
staan vervolgens twee huurprijzen aan. In de advertentie van de woningen die Te Woon 
worden aangeboden staan meerdere huur- en koopprijzen. Om de advertentie overzichtelijk 
te houden worden echter niet alle prijzen in de advertentie vermeld. In de advertentie staan 
de twee huurprijzen voor reguliere verhuur en twee richtprijzen voor koop. De prijzen voor 
huurvast zijn weggelaten. 
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Bijlage 2 Topic lijst voor interviews 

Inleiding interview 
■ datum, tijd en locatie interview 
■ doel van het interview 
■ tijdsinvestering, tijdsduur van het interview 
■ introductie van onderzoek 
■ verwerking van gegevens wordt anoniem verwerkt ( of niet) 
■ toestemming voor bandopname vragen 
■ gegevens op papier, toezending/verstrekking gegevens 
■ samenvatting wordt ter correctie opgestuurd 

Kenmerken van de geïnterviewde 
■ naam en functie 
■ rol ten aanzien van woonruimteverdeling 

Vragen over doelgroepenbeleid 
■ Op welke doelgroepen richten beleid en focus zich, welke doelgroepen worden 

onderscheiden? 
■ Wat is de toekomstige focus? 

Vragen over lokale en regionale toelating 
■ Wat is de kern, reden en schaalniveau van het toelatingsbeleid? 
■ Hoeveel invloed heeft de corporatie bij het opstellen van dit beleid? 
■ Welke doelgroepen worden tegengehouden, overeenstemming beleid en werkelijkheid? 
■ Tevredenheid over toelating en eventuele aanpassingen in de toekomst? 

Vragen over huidige woonruimteverdelingsmodel 
■ Wat is de kern en de reden van invoering van het woonruimteverdelingsmodel? 
■ Mate van afweging van alternatieve modellen, welke andere modellen zijn in keuze 

meegenomen? 
■ Welke rol heeft het doelgroepenbeleid in het model? 

■ In welke mate en op welke manier worden woningen gelabeld 
■ Op welke manier is woningvoorraad hierdoor gesegmenteerd? Verhouding segment- en 

doelgroepgrootte. 
■ Welke doelgroepen ondervinden nadeel en welke voordeel? 
■ Welke zijn de voorziene en onvoorziene gevolgen voor de keuzeruimte van verschillende 

doelgroepen? 

■ Welk urgentiebeleid wordt gehanteerd en de reden voor dit beleid? 
■ Welk deel van woningvoorraad wordt gegund aan urgenten, mate van verstoring model? 
■ Welke zijn de voorziene en onvoorziene gevolgen voor de keuzeruimte van verschillende 

doelgroepen? 

■ Welke volgordecriteria worden gehanteerd en wat is de reden hiervoor? 
■ Bekendheid met andere volgordecriteria? Zou een ander criterium beter passen? 
■ Welke doelgroepen ondervinden nadeel en welke voordeel? 
■ Welke zijn de voorziene en onvoorziene gevolgen voor de keuzeruimte van verschillende 

doelgroepen? 

Vergroting of beperking keuzeruimte van doelgroepen door uitvoering van model ten aanzien 
van: 

o informatieverstrekking over vrijgekomen woningen en woningvoorraad 
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o transparantie beleid en selectieprocedure 
o weigeringsbeleid 
o verantwoording over verdeling 
o evaluatie van beleid 

■ Algemene tevredenheid over en toekomst van huidig woonruimteverdelingsmodel? 

Vragen over regionale samenwerking 
■ In welke mate en op welke manier is de woonruimteverdeling regionaal georganiseerd? 
■ Mate van samenwerking met verschilleride partijen en tevredenheid hierover? 
■ Mate van gezamenlijk opgesteld beleid 
■ Overeenstemming regionaal en eigen beleid 
■ Focus in de toekomst? 
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Bijlage 3 Interviewverslagen 

Den Haag 

Gemeente Den Haag 
Dhr. Kleinegris, Dhr. Fransen 

SVH, Delft 
Mevr. G. Esser 

Haagwonen, Den Haag 
Mevr. Besselink 

Staedion, Den Haag 
Dhr. Manders, Dhr. Van Puffelen 

DUWO, Delft 
Dhr. Van der Zon 

Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 
Dhr. P. Bol 

De Nieuwe Unie, Rotterdam 
Mevr. J. Vermeeren 

Woonbron, Rotterdam 
Mevr. M. van Sprundel 

Vestia, Rotterdam 
Dhr. Van der Vlist 

Stadswonen, Rotterdam 
Dhr. Benraad 

Eindhoven 

Gemeente Eindhoven 
Dhr. J. Cooijmans, Dhr. J. Vriens, Dhr. J. Berghuis 

Woonbedrijf, Eindhoven 
Dhr. Tholenaars 

Trudo, Eindhoven 
Dhr. Van Dooremalen 

Wooninc, Eindhoven 
Dhr. Boley 
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Gemeente Den Haag 
Dhr. Kleinegris, Dhr. Fransen 
Dinsdag 16 mei 15.30 uur 

Vestigingseisen 
Er gelden geen vestigingseisen in Den Haag, behalve voor voorrangskandidaten en urgenten. Deze 
groep moet namelijk economische of maatschappelijke binding hebben of ingezetene zijn in 
Haaglanden voor een jaar of langer. Uitzondering geldt voor mensen die vallen onder artikel 13 van 
de Huisvestingswet, zoals gepensioneerden, emigranten en gescheiden mensen. Den Haag is altijd 
ruimhartig geweest ten aanzien van de toelating van woningzoekenden. Den Haag wordt ook wel het 
toonbeeld van woonruimteverdeling genoemd. Dit heeft natuurlijk wel eens vraagtekens opgeroepen 
of je met dat beeld niet aantrekkelijk wordt voor mensen die nergens terechtkunnen. Bestaat dus wel 
vrees voor negatieve effecten door de openstelling, maar deze effecten zijn nooit onderzocht. 

Den Haag kent een groot aandeel lage inkomens. Voor het sociaal-economische draagvlak heeft de 
stad echter ook mensen nodig met een hoger inkomen. Vooral door de nieuwbouw in de 
herstructurering moet worden gezorgd dat die mensen worden aangetrokken. Dit geldt in mindere 
mate ook door middel van de woonruimteverdeling. 

Zeventig procent 
In Haaglanden geldt een afspraak dat zeventig procent van de vrijkomende bestaande woningen 
onder de aftoppingsgrens aan de doelgroep van beleid moet worden toegewezen. Voor nieuwbouw 
bedraagt dit percentage negentig procent. Hierdoor krijgen mensen met een laag inkomen meer 
keuzemogelijkheden in de regio. Daarin verschilt Den Haag van de andere grote steden. Haaglanden 
is de eerste regio die de woonruimteverdeling in een regionaal verband benadert. Door de 
regiogemeenten zijn toezeggingen gedaan over het opvangen van de lage inkomensgroepen. 

Regionale samenwerking 
De regionale samenwerking is door het stadsgewest opgepakt in het kader van de Kaderwetregeling 
(artikel 15). Gemeente heeft er steeds voor gepleit om goede afspraken te maken zodat de 
omliggende gemeenten Den Haag kunnen helpen bij het uitvoeren van haar beleid. Het stadsgewest 
is het orgaan dat onderwerpen formeel op de agenda moet zetten. Den Haag vormt de helft van het 
gewest en in deze stad concentreert de grote stadsproblematiek zich. Dat uit zich ook bij de 
herstructurering. Den Haag heeft veel ouder en goedkoper bezit dan de regio. Als in die gebieden 
wordt ingegrepen, moeten de vertrekkende mensen een alternatief worden geboden. 

Den Haag moet wel voorzichtig zijn om initiatief te nemen tot samenwerking, vanwege de kans dat de 
regio de hakken in het zand zet als de grote stad een voorstel doet. Spelen veel belangen, waardoor 
het van belang is om onderwerpen tactisch naar voren te brengen. Soms is het beter om door het 
stadsgewest of een andere gemeente zaken in te laten brengen. Is tactisch niet handig voor Den 
Haag om een leidende rol te hebben. 

Samenwerking binnen de regio is een en-en situatie, gedeeltelijk ingegeven door de 
Kaderwetregeling. Zowel Den Haag als de regiogemeenten hebben hier belangen bij. Als stad kun je 
'wisselgeld' bieden aan gemeenten. Woonruimteverdeling is maar klein aspect. Daarnaast spelen ook 
andere belangen, waardoor het mogelijk wordt om op bepaalde gebieden te geven en elders te 
nemen. Het stadsgewest bestaat al een tijd, dus men heeft wel al kunnen wennen aan regionaal 
opereren. Een aantal thema's maken bovenregionale samenwerking noodzakelijk, ook buiten het 
wonen, zoals infrastructuur en bedrijven. Er groeit op breder verband een samenwerking. Ook de 
Vinex heeft hierin waarschijnlijk meegespeeld. 

Van distributie naar een regionaal aanbodmodel 
Vroeger was er sprake van distributiemodel. In dit model moesten woningzoekenden zich bij de 
overheid in laten schrijven, waarna in overleg met de corporaties kandidaten werden voorgedragen en 
de woning door de corporatie werd toegewezen. Sinds 1996 kent Den Haag een regionaal 
aanbodmodel. Heeft in die tijd veel moeite en discussie gekost, mede omdat de gemeente in 1996 net 
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een nieuw automatiseringsmodel had aangeschaft. Overgang naar regionaal aanbodmodel vond plaats 
voordat de herstructurering ging spelen. Andersom zou implementatie een stuk moeilijker zijn 
geweest. Iets wel iets in die tijd iets geregeld ten aanzien van quotering. Als bepaalde grenzen 
worden overschreden, kunnen gemeenten zeggen dat ze geen kandidaten meer nemen. Die quotering 
is er nu uit gehaald. 

Doelgroepenbeleid 
De gemeente Den Haag wil graag meer draagkrachtige mensen aantrekken. Woonruimteverdeling is 
vooral gericht om mensen met lagere inkomens, waardoor het aantrekken van een daadkrachtige 
groep voornamelijk via nieuwbouw wordt gedaan. 

Binnen de woonruimteverdeling wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en kwetsbare gebieden. 
In kwetsbare gebieden, bijvoorbeeld zuidwest, proberen de gemeente en corporaties door 
herstructurering en woonruimteverdeling mensen met een hoger inkomen aan te trekken. Ook in 
goedkope segment wil de gemeente wel mensen met een fors inkomen hebben. 

Corporaties binnen Den Haag richten zich op verschillende doelgroepen. Zo richt Vestia zich op 
jongeren en richten andere corporaties zich bijvoorbeeld meer op de sociaal kwetsbaren of ouderen. 
Vestia geeft daarbij ook aan dat hun voorraad beter geschikt is voor jongeren. Zij hebben bijvoorbeeld 
weinig grote woningen in de woningvoorraad. 

Bepaalde gemeenten willen zich als grijze gemeente en andere als jongere gemeente profileren. Den 
Haag wil zich als jongerenstad profileren, maar daar is Den Haag dan ook wel de stad naar, in 
vergelijking met bijvoorbeeld Voorburg. Zijn geen afspraken over gemaakt. Focus is ook afhankelijk 
van de fysieke voorraad. 

Rotterdam 
Pertinent op bestuurlijk niveau tegen de Rotterdamwet geweest, omdat gemeente altijd al gelukkig 
was met de afspraken en mogelijkheden die al bestaan, ook op regionaal niveau. Rotterdam kent 
nauwelijks samenwerking met randgemeenten en moest het probleem dus voornamelijk binnen de 
stad oplossen, waardoor deze maatregel is ontstaan. Den Haag heeft weinig mogelijkheden voor 
nieuwbouwlocaties, dus het aantrekken van hogere inkomens door nieuwbouw gaat vaak ten koste 
van goedkopere bouw via herstructurering. Rotterdam kon zich bij de nieuwbouw op de havens 
richten. Deze nieuwbouwwoningen zijn grotendeels naar het dure segment gegaan. In Den Haag heb 
je een dergelijke situatie niet, dus Den Haag sloopt veel meer in de stadsvernieuwing. 

Bij wijken met een concentratie van sociaal kwetsbare groepen vindt door de sloop al een enorme 
verandering plaats die Rotterdam niet op die manier bewerkstelligt, want Rotterdam bouwt vaker 
buiten de stad. Wijken worden gehandhaafd, dus moeten er andere maatregelen worden getroffen. 
Bepaalde concentraties van groepen allochtonen komen in Rotterdam ook meer voor dan in Den 
Haag. 

Labelling 
In de regio Haaglanden worden alle sociale huurwoningen gelabeld op basis van de huur
inkomenstabel en de oppervlaktetabel. De meeste woningen worden gelabeld voor alle leeftijden, 
maar in bepaalde gevallen kan je ook labellen voor ouderen en jongeren. In principe is het zo dat 
verschillende te onderscheiden groepen vergelijkbare slaagkansen moeten hebben. Corporaties 
kunnen zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan, mogen zelf bepalen hoe dat bijvoorbeeld zit met 
ouderen en jongeren. Gemeente spreekt zich niet over specifieke groepen uit, maar over het 
algemeen dat alle groepen vergelijkbare slaagkansen moeten hebben. 
De slaagkans van de minima moet minimaal gelijk zijn aan die van de doelgroep, en die van de 
doelgroep minimaal gelijk aan die van de niet-doelgroep. Alleen jongeren mogen vijf procent minder 
slaagkans hebben dan de gemiddelde slaagkans. 

De woonruimteverdeling wordt ook getoetst. In deze monitoring worden de minima, BBSH-doelgroep 
en de niet-doelgroep met elkaar vergeleken. Rapportage gebeurt op basis van de prestatieafspraken 
in een jaarlijkse verhuurrapportage en aanbodrapportage. Deze rapportages worden voorgelegd aan 
de raadscommissie. 
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Ouderen hebben wel verreweg de beste slaagkans. Voor ouderen wordt vaak een heel scala aan 
specifieke ouderenwoningen aangeboden. Jongeren hebben minder slaagkans dan andere groepen, 
maar dat is ook inherent aan het feit dat je starter bent. Om jongeren meer kansen te geven zijn 
goedkope koopwoningen geïntroduceerd en een website voor jongeren (www.ikzithier.nl) opgezet. 

Monitoring 
Alle gegevens uit het aanbodmodel worden geanalyseerd door DSO onderzoek. Uit deze gegevens 
worden conclusies getrokken. De afdeling maakt vervolgens een oplegnotitie, waarmee de wethouder 
naar buiten treedt. 

Een gemeente wordt door het stadsgewest aangesproken als grenzen worden overschreden. Dit wordt 
wel eerst overlegd in de gezamenlijke commissie. In eerste instantie wordt de gemeente mondeling of 
in het overleg aangesproken en als dat niet werkt, schriftelijk. Den Haag is een keer aangesproken op 
de verdeling van woningen onder de doelgroep van beleid bij nieuwbouw. Kwamen niet aan de 
negentig procent. Gegevens worden niet op corporatieniveau onderzocht. Moeten heel voorzichtig zijn 
in het kader van de protocollen die de gemeente heeft om naar buiten te treden over welke 
corporaties grenzen overschrijden. Gemeente kan niet zomaar een corporatie aanspreken. Op dit 
moment is het de verantwoordelijkheid van de wethouder van Den Haag om de corporatie op zijn 
grondgebied aan te spreken. De hele corporatiewereld heeft zich verbonden aan de zeventig procent 
afspraak. 

Urgentie 
Urgentie wordt alleen verleend als de woningzoekende in een levensbedreigende of 
levensontwrichtende situatie verkeerd. Scheiding is geen reden voor urgentie. De precieze regelgeving 
is vastgelegd in een uitvoeringsdocument. 

Corporaties doen de intake van urgenten en sturen deze aanvragen vervolgens door naar de 
gemeente. Daarna wordt er rapportage van gemaakt en wordt advies gevraagd aan de GGD. Na dit 
advies gaat de aanvraag weer terug gaat naar de toetsingscommissie, die uiteindelijk een besluit 
neemt over het wel of niet toekennen van de urgentie. 

Urgenten krijgen een zoekprofiel mee. Het zoekprofiel is op basis van huishoudensamenstelling, 
leeftijd en inkomen. Urgentie wordt gekoppeld aan een aantal woningen in het systeem. De voorrang 
geldt dan alleen voor die woningen, op basis van zoekprofiel. De bedoeling van urgentie is om een 
goede vervangende woning te vinden en niet om wooncarrière te maken. Bij herstructurering wordt 
de vorige woning meegenomen in het zoekprofiel, bij sociaal/medisch niet. Bij 
herstructureringskandidaten kan het zoekprofiel wel enigszins worden verruimd als naar de 
persoonlijke situatie wordt gekeken. 

Weigeren van een aangeboden mag onbeperkt. Na drie maanden (sociaal-medisch) kan de urgentie 
worden verlengd. Bij de aanvraag van een verlenging wordt vervolgens wel gekeken naar de 
weigeringen en bij een hoge weigeringsgraad kan worden besloten om de urgentie niet te verlengen. 
Herstructureringskandidaten hebben maximaal een jaar urgentie. Als na drie maanden nog geen 
woning is gevonden, schrijft de corporatie een brief aan de woningzoekende ter herinnering. Na zes 
maanden volgt nog een brief en na negen maanden gaat de corporatie de woningzoekende een 
woning aanbieden. Als deze wordt geweigerd, kan worden besloten de urgentie niet te verlengen. 

Ongeveer vijftien tot twintig procent van de woningzoekenden is urgent. Dit is inclusief de 
stadsvernieuwingsurgenten. Ongeveer 700 personen zijn medisch / sociaal urgent en de rest 
stadsvernieuwingsurgent. Per jaar komen ongeveer 7000 woningen vrij. Het maximaal gehaalde 
percentage is achttien procent, maar het is ook wel eens dertien procent geweest door de jaren heen. 

Bij de herstructurering wordt uitgegaan van een fasering van ongeveer 1500 te herhuisvesten 
huishoudens per jaar, met voorrang. Het aantal huishoudens is echter niet even groot als het aantal 
woningen, er zijn minder woningen nodig dan huishoudens. Om te voorkomen dat groepen in de 
verdrukking komen, is het belangrijk om niet teveel tegelijk te herstructureren. Dit wordt op een 
aantal manieren in de gaten gehouden. Gemeente probeert ook op een breder niveau te overleggen 
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met corporaties over sloop. Slaagkansen komen eigenlijk nooit in gedrang, alleen een keer in het 
verleden met de torens van de Dedemsvaart (verbouwing en sloop), waarbij in een jaar veel 
herstructureringskandidaten vrijkwamen. Dit heeft zich daarna nooit meer voorgedaan. In de praktijk 
wordt het aantal van 1500 bijna nooit gehaald. Voorrang voor urgenten heeft negatieve gevolgen voor 
de kansen van reguliere woningzoekenden. 

Inschrijfduur 
In artikel 22 van de huisvestingsverordening staat de volgorde van voorrang en toewijzing 
weergegeven. Bij het achterlaten van een eengezinswoning onder de huurprijsgrens hebben 
woningzoekenden vaak voorrang als naar een kleinere woning wordt verhuisd (lokaal maatwerk). 
Empty-nesters worden zo verleid om kleiner te gaan wonen ten behoeve van de doorstroming. Enkele 
honderden woningzoekenden op jaarbasis maken gebruik van deze mogelijkheid. Veel 
woningzoekenden voelen zich benadeeld, omdat als de woning niet naar urgenten of 
voorrangskandidaten gaat, wordt deze verdeeld via sociaal maatwerk. Er ontstaat een gevoel dat de 
woningzoekende nooit aan de beurt komt. Communicatie is dan belangrijk. 

Sinds kort hanteert de regio Haaglanden inschrijftijd als selectiecriterium. Van leeftijd als criterium 
voor starters is afgestapt, omdat dit een discriminerend criterium is. Om deze reden is voor starters al 
eerder inschrijfduur gehanteerd. Woonduur was ook niet in alle gevallen zinnig. Mensen van buiten de 
grenzen hebben bijvoorbeeld minder woonduur dan mensen die al in Nederland wonen. Dit heeft dus 
ook een discriminerende factor, hoewel hetzelfde het geval is bij inschrijfduur. 

Een hoge weigeringsgraad verstoorde het verhuurproces in het oude model. Op dit moment is in het 
nieuwe model nog geen verschil te zien ten aanzien van de weigeringsgraad. 

Woning Matching Systeem 
Door de woningcorporaties is het WMS opgesteld om aan de ene kant verschillende woningzoekenden 
te onderscheiden en aan de andere kant de weigeringen terug te brengen. Binnen het WMS worden 
directe zoekers, mensen die carrière willen maken en de reguliere woningzoekenden onderscheiden. 

De directe zoeker houdt in dat woningen via verloting worden verdeeld. Dit zijn vaak de wat meer 
incourante woningen. Publicatie van de vrijgekomen woningen wordt alleen op internet gedaan. Voor 
de woningen voor directe zoeker gelden geen passendheidscriteria. Per week worden ongeveer vijf 
woningen in dit systeem aangeboden. De bedoeling is om een woningzoekende snel aan een woning 
te helpen en de weigeringsgraad terug te brengen. Gaat vanaf 1 mei of 1 juli van start. Zou al eerder 
van start gaan, maar is iets vertraagd. Vestia doet niet mee met loting. 

Een tweede mogelijkheid in het WMS is om als woningzoekende een zoekprofiel op te stellen, 
bijvoorbeeld woning met tuin, voor bepaald aantal personen. Voor dit profiel moeten leges worden 
betaald. Als een woning beschikbaar komt, die aan het zoekprofiel voldoet, krijgt de woningzoekende 
een sms en kan deze persoon reageren op de woningadvertentie. Het model wordt op deze manier 
wat interactiever. Dit is bijvoorbeeld goed toe te passen bij aanleunwoningen voor ouderen. Deze 
groep woningzoekenden heeft vaak minder zin om wekelijks in een woningkrant te zoeken. 

Groepsbezichtiging 
Het gebeurt ook dat voor een woning de bovenste tien woningzoekenden op de volgordelijst tegelijk 
worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Aan het eind van de bezichtiging wordt gevraagd of er 
belangstelling is. Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur, maar dus ook op basis van 
aanwezigheid op de bezichtiging. 

Verantwoording 
In Haaglanden is altijd sprake geweest van verantwoording in de woonkrant. Wordt vermeld wat de 
leeftijd of inschrijfduur is van de woningzoekende die de woning heeft gekregen. In de 
verantwoording kan ook staan dat de woning middels lokaal maatwerk of urgentie is toegewezen. 

Klachtencommissie 
Den Haag heeft een klachtencommissie voor corporaties. In de regio bestaan echter verschillende 
klachtencommissies. Op dit moment wordt onderzocht of het vormen van een regionale commissie 
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mogelijk is. Het plan is om een regionale commissie op te starten en vervolgens te proberen om 
andere gemeenten zich daarbij te laten aansluiten. 

Tevredenheid 
Over het algemeen gaat het goed. Wel wat problemen ten aanzien van de huisvesting van grote 
huishoudens. Dit wordt op dit moment onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de methode van 
labelling voor grote huishoudens en of dit effectief is. 

Wel klachten van mensen die vinden dat ze niet in de juiste wijk terechtkomen. Bijvoorbeeld 
opgegroeid in Transvaal, maar krijgen een woning in de Schilderswijk toegewezen. Er zijn teveel 
voorrangskandidaten om iedereen een plek in Transvaal te kunnen bieden, ook omdat het betaalbare 
woningaanbod daar drastisch afneemt. Woningzoekenden dat het moeilijk gaat worden om een 
woning te krijgen en accepteren op het eind een woning waar ze eigenlijk niet tevreden mee zijn. 

Er zijn weinig klachten, maar dit zegt niet dat het aanbodmodel goed werkt. Corporaties moeten iets 
beter bezig zijn met de herhuisvesting van herstructureringskandidaten, door middel van extra hulp en 
betere communicatie, omdat sommige mensen nu beslagen te ijs komen. Zou goed zijn om een 
gesprek aan te gaan met zo'n persoon, beetje wegwijs maken of individueel begeleiden. Iets meer 
empathie is welkom. 

Voorbeeld van een klacht van mensen met een spierziekte die op driehoog wonen zonder lift. Daarbij 
hangen er Marokkaanse jongeren op de trap, dus ze komen hun huis niet meer uit. Blijkt achteraf dat 
het huishouden een zoekprofiel heeft voor een eengezinswoning. Het aanbodmodel veronderstelt een 
zekere zelfredzaamheid en rationeel zoekgedrag. Hier is echter niet altijd sprake van. 
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SVH, Delft 
Mevr. G. Esser 
Donderdag 18 mei 9.00 uur 

Samenwerking met Rotterdam 
Haaglanden gaat net als Rotterdam naar een nieuw systeem van het NCCW. Daarom is er vrij veel 
samengewerkt met Rotterdam. Het initiatief tot samenwerking kwam van beide kanten. In een 
eerdere fase is ook een gezamenlijk programma van eisen opgesteld en door middel van een 
gezamenlijke stuurgroep is dus dezelfde automatiseerder uitgekozen. Binnen het systeem van NCCW, 
het WMS, hebben Den Haag en Rotterdam echter wel een andere inrichting. 

Doel van de samenwerking is ook dat woningzoekenden op termijn met een woonpasnummer in 
Rotterdam en Den Haag terechtkunnen. Zover is het nog niet. Zitten nog wel wat verschillen tussen 
beide modellen, die eruit zouden moeten worden gehaald, om gemakkelijker een systeem te krijgen. 
Rotterdam en Haaglanden zijn dus ieder een eigen weg gegaan, maar daarbij zijn wel zaken 
afgestemd en is intensief samengewerkt. De mogelijkheid om samen te gaan, was twee jaar geleden 
wel wat waarschijnlijker dan nu, omdat iedereen erg met een eigen systeem bezig is. Komt misschien 
weer na deze periode, maar op dit moment is SVH blij met de rust na de invoering van een nieuw 
systeem. Nog geen concreet stappenplan, alleen gezegd dat beide regio's open staan voor 
samenwerking. 

Vestigingseisen 
In Haaglanden gelden geen vestigingseisen. Vroeger waren er wel vestigingseisen in Westland, maar 
deze zijn vorig jaar afgeschaft. 

Westland kende een vreemd systeem met zogenaamde punten. In dit systeem kregen 
woningzoekenden uit de gemeente Westland en van buiten de regio meer punten dan 
woningzoekenden uit de regio. Iemand uit Groningen met economische binding, had dus veel 
mogelijkheden om Westland binnen te komen. De reden hiervoor was de lange reistijden waarmee 
mensen van buiten de regio mee te maken hadden. Dit pakte voornamelijk nadelig uit voor 
woningzoekenden uit Den Haag of Delft. 

Zeventig procent en lokaal maatwerk 
Gemeente en corporaties hechten aan lokale gebondenheid. In Haaglanden geldt de eis dat de 
doelgroep overal in de regio een woning moet kunnen vinden. Daarnaast moeten mensen die in een 
gemeente wonen ook een goede kans hebben op een andere woning in die gemeente. 

In Haaglanden is met gemeente en corporaties afgesproken dat zeventig procent van de vrijkomende 
woningen moet worden toegewezen aan de primaire doelgroep, ongeacht waar deze 
woningzoekenden vandaan komen. Dat kunnen dus mensen uit de eigen of een andere gemeente 
zijn. Daarnaast geldt ook dat woningzoekenden in ieder geval evenveel kans moeten hebben om in de 
eigen gemeente als in de regio te verhuizen. Woningzoekenden uit Rijswijk vinden het bijvoorbeeld 
niet terecht als ze een kleine kans hebben op een woning in Rijswijk, maar wel een grotere kans in 
Den Haag of Zoetermeer. Dit is in Haaglanden afgekaderd door een aantal kengetallen ten aanzien 
van woondruk en slaagkans. Staat ook in de prestatieafspraken. 

Als uit monitoring blijkt dat de cijfers teveel afwijken heeft de gemeente mogelijkheden om met lokaal 
maatwerk bij te sturen. Lokaal maatwerk houdt in dit geval in dat woningen kunne worden gelabeld 
voor inwoners uit de eigen gemeente. Gemeenten hoeven geen lokaal maatwerk toe te passen. Deze 
mogelijkheid is voornamelijk aangedrongen vanuit Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, omdat in 
deze gemeenten angst bestaat voor een overstroom van mensen met een andere cultuur uit de grote 
stad en verminderde slaagkansen voor de eigen inwoners. Als de instroom de spuigaten uitloopt, heb 
je op deze manier altijd nog een veiligheidsklep. 

Binnen de primaire doelgroep (zeventig procent groep) is onderscheid gemaakt naar minima, 
doelgroep en niet-doelgroep. De slaagkans van de minima moet minstens gelijk zijn aan de slaagkans 
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van de doelgroep en de slaagkans van de doelgroep minstens gelijk aan die van de niet-doelgroep. Op 
deze manier wordt ondervangen dat alleen de bovenkant van de BBSH-doelgroep wordt gehuisvest. 

Daarbij moeten ook middeninkomens, gedefinieerd als een inkomen tot 33.000 (toevallig zelfde als 
minister Dekker) een plek krijgen. Ook over die doelgroep zijn afspraken gemaakt over slaagkansen. 
Op dit moment zijn dus vier doelgroepen onderscheiden, namelijk minima, BBSH, middeninkomens en 
boven BBSH. 

In de regio Haaglanden worden huur-inkomenstabellen gehanteerd, waardoor mensen met een laag 
inkomen voor een woning in aanmerking komen die voor hen goed bereikbaar is. Hoe duurder de 
voorraad wordt, hoe moeilijker het is om de prestatieafspraak van zeventig procent te halen. In dat 
geval moet worden geschoven met de huurprijs (naar onder de aftoppingsgrens). Het nieuwe 
huurbeleid levert op dit gebied dan ook weinig voordeel op. Nieuwbouw is daarbij ook vaak te duur. 

Bij nieuwbouw is de grens van zeventig naar negentig verschoven. Negentig procent van de 
nieuwbouwwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens gaat naar de primaire doelgroep. 
Deze grens is moeilijker om te halen, ook omdat het minder woningen betreft. Sommige corporaties 
hanteren honderd procent, zoals Zoetermeer, omdat het percentage anders al snel richting de tachtig 
procent gaat. Andere corporatie willen echter ook andere woningzoekenden een kans geven om in 
aanmerking te komen voor een sociale nieuwbouwwoning. Eigenlijk zou het percentage honderd 
procent moeten zijn, maar corporaties willen ook wat menging en urgenten uit herstructurering 
huisvesten. Binnen de negentig procent afspraak is geen onderscheid naar minima gemaakt. 

Regionale samenwerking 
Iedereen moet in de eigen gemeente en in de regio de mogelijkheid krijgen om een woning te vinden. 
Belangrijkste motieven voor het meer spreiden van de lage inkomensgroepen over de regio zijn 
antisegregatie, vergroten van keuzevrijheid en het opvangen van de herstructurering in Den Haag. 

VINEX-locaties lagen ook eerst in andere gemeenten, zo lag Iepenburg in Pijnacker-Nootdorp, 
Wateringse Veld bij Wateringen en Leidschenveen bij Leidschendam-Voorburg. Later zijn die locaties 
wel onder de gemeente Den Haag gevallen, maar in eerste instantie was het noodzakelijk om 
afspraken te maken over onder andere bouwvolume. Dan komen zaken als woonruimteverdeling daar 
vanzelf bij. Overleg bestond eigenlijk uit drie onderdelen, namelijk VINEX, woonruimteverdeling en 
herstructurering. Wooncarrière, van de stad naar de randgemeente om wat ruimer te gaan wonen, is 
door deze regionale samenwerking ook makkelijker mogelijk. Den Haag en de regiogemeenten 
hebben elkaar van beide kanten opgezocht. 

Lage inkomens zijn wat meer geconcentreerd in Den Haag en de hoge in bijvoorbeeld Rijswijk, als 
wordt gekeken naar wie reageert op het aanbod. Dus daar zit wel een verschil, maar niet groot. 

Labellen 
De zeventig procent grens is de belangrijkste eis in Haaglanden. Daarnaast moet ook worden gezorgd 
dat een aantal groepen niet in de knel komen. Het liefst zou SVH niet willen labellen, maar dan komen 
groepen in de knel. Uit de analyse van kanscijfers blijkt dat kleine huishoudens liever een grotere 
woning willen. Bij het loslaten van de passendheidseisen krijg je dus verdringingseffecten, zeker in 
een knellende markt. In een ontspannen markt maakt het allemaal niet zoveel uit. Op het moment dat 
er verdringingseffecten te verwachten zijn, mag worden gelabeld. Op basis van de resultaten van het 
KAN-experiment is ook besloten om te blijven labellen. 

Het is niet zo erg als doorstromers meer kans hebben, omdat dat de doorstroming bevordert. Starters 
staan aan het eind van de keten. Een groot deel van het bezit is geschikt voor starters. Naar deze 
starterswoningen gaat vaak echt geen doorstromer verhuizen. Er ontstaat dus een natuurlijke selectie 
naar wachttijd versus populariteit. 

Als overgangsregeling wordt nu nog wel eenderde van de woonduur bij de inschrijftijd voor 
doorstromers opgeteld, ook als stimulans om nog te gaan verhuizen. De wachttijd voor starters is 
ongeveer 2 ½ jaar. Eigenlijk is SVH heel tevreden over maatregel. De slaagkans voor de starters is 
omhoog gegaan en de slaagkans van de doorstromers ook. Slaagkans van de doorstromers is wel 
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meer omhoog gegaan. Bij een groeiende druk op woningmarkt komen de mensen die dringend een 
nieuwe woning nodig hebben het eerst in de knel, omdat ze te snel een te slechte woning accepteren. 
Iedereen kan aan een woning komen, maar hoe langer wordt gewacht, hoe beter de woning. 

Inschrijftijd 
Sinds januari 2005 hanteert Haaglanden inschrijftijd. Daarvoor werden woonduur en leeftijd gebruikt. 
In 2002 is de regio overgegaan van leeftijd naar inschrijfduur voor starters. Leeftijd was niet meer 
geschikt in verband met leeftijdsdiscriminatie. 

Het overgaan naar inschrijfduur was een andere discussie dan toentertijd met leeftijd. Vorig jaar 
hebben Haaglanden en Westland de twee eigen modellen met elkaar vergeleken. In Westland gold 
altijd inschrijfduur als selectiecriterium en na een lange discussie is inschrijfduur ook overgenomen 
door de regio. Sinds 2005 is dus het onderscheid tussen starter en doorstromer afgeschaft. Nu nog 
wel labelling voor 65+ en tot 23 jaar. Dit zijn subsidiegerelateerde inkomensgrenzen. 

Woning Matching Systeem 
In het nieuwe WMS worden drie verschillende type woningzoekenden onderscheiden. 

Als eerste is er een groep mensen die aan het zoeken is, maar nog niet precies weten wat ze willen, 
de zogenaamde oriënterende zoeker. De corporaties helpen deze woningzoekenden door informatie te 
geven over wijk en woning en eventueel in toekomst een woonwensenscan uit te voeren, zoals van 
Woonquest. Dit gebeurt om verassingen voor de woningzoekende te voorkomen bij de bezichtiging en 
op deze manier ook de weigeringsgraad te drukken. Niemand rijdt tegenwoordig eerst meer langs de 
woning, voordat op de advertentie wordt gereageerd, waardoor veel mensen een woning weigeren. 

Als tweede worden mensen genoemd die wel weten wat ze willen, de zogenaamde gerichte zoeker. 
Voor deze groep is een zoekopdracht geïntroduceerd. De woningzoekende kan bij de corporatie 
aangeven in welke woningen hij of zij geïnteresseerd is. De woningzoekende krijgt vervolgens via e
mail teruggekoppeld als er een woning vrijkomt die aan het zoekprofiel voldoet. Er moet nog wel 
steeds zelf worden gereageerd op de advertentie. 

Als laatste zijn er mensen die op korte termijn een woning willen hebben, de zogenaamde directe 
zoeker. Dit zijn vaak woningzoekenden die een of twee jaar staan ingeschreven en telkens net niet 
boven aan de rangordelijst eindigen. Voor deze groep wordt dagelijks een beperkt aantal woningen, 
aangeboden via internet. Deze woningen worden via loting verdeeld, gelijke kansen. Dit is te 
verantwoorden, omdat de inschrijvingsduur van de woningzoekenden onderling erg weinig verschilt. 
Bij 2 ½ jaar wachttijd is een woningzoekende kansrijk en heeft hij of zij veel meer keus uit het 
woningaanbod. Een dag na het reageren op de woning vindt de loting plaats. Directe zoekers moeten 
zelf intensief zoeken. Over het algemeen zijn dit vaak jongeren en de woningen die op deze manier 
worden verdeeld zijn veelal kleine twee en driekamerwoningen. Het gaat bij het criterium loting om 
het bedienen van een ander marktsegment. Loting past in een snel systeem met dagelijks zoeken, 
snel geholpen worden en elektronische benadering. Huurcontract wordt snel afgehandeld. Bij 
inschrijfduur ontstaat een berekenend effect, maar dit wil je in dat lage segment niet. Dit is een 
doelgroep die niet jaren in zo'n woning woont, maar echt als start van de wooncarrière beschouwt. 
Een rij voor die woningen is het niet waard. Loten is goed, zolang je een systeem ernaast hebt waar 
je met zekerheid weet dat je na een bepaalde tijd zeker een woning hebt. Combinatie van zekerheid 
en snelheid. Loting past dus in snelmuterende woningen. Er worden geen mensen verdrongen. 

Niet alle corporaties doen volledig mee met WMS. Vestia is het niet eens met het criterium loting. Een 
woning verloot je niet, het is een goed waar deze associatie niet bijpast, omdat je een weggeefeffect 
suggereert. Volgens SVH gaat het hier in dit gevalbij loting niet om. Iedereen heeft een gelijke kans 
en loting past bij het specifieke jongere marktsegment. Vestia doet verder gewoon mee. Vestia heeft 
een experiment met leefstijlen in Zoetermeer, wel binnen SVH systeem. Mensen reageren via 
aanbodmodel op de woning, alleen zitten er voor de woningzoekende nog wat vervolgstappen aan 
vast. 
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Urgentiebeleid 
Iedere gemeente heeft een eigen urgentiecommissie. Gemeente Delft bepaalt wie in Delft urgent is. 
Wordt regelmatig over nagedacht om deze commissies samen te voegen. Wel ambtelijk overleg en 
regionaal wordt urgentie ook besproken. Het doel van deze overleggen is afstemming en controle. 
SVH houdt het urgentiebeleid via de jaarcijfers wel in de gaten. Zo helpt Rijswijk bijvoorbeeld wat 
meer urgenten dan andere gemeenten. Op basis van deze cijfers kan vervolgens worden nagegaan 
waar die hoge cijfers door komen. 

Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet de woningzoekenden in een levensbedreigende 
situatie verkeren. Ongeveer 80% van de vrijkomende voorraad moet aan reguliere woningzoekenden 
worden bestemd. Op deze manier kan een systeem bestaan dat werkt en waardoor reguliere 
woningzoekenden kunnen kiezen. Haaglanden kent ongeveer acht procent herstructureringsurgenten 
en acht procent medisch/sociaal urgente. Percentages liggen dus binnen de interne norm. 

Tevredenheid 
Per 1 januari 2005 is het nieuwe systeem ingevoerd, ook met inschrijfgeld. Per 1 juli aantal nieuwe 
dingen, zoals directe zoeker. De komende tijd zal SVH zeker gaan evalueren, maar de eerste indruk is 
dat het goed gaat, bijvoorbeeld ten aanzien van slaagkansen van starters en doorstromers. De 
zeventig procent grens is ook opnieuw bevestigd in de nieuwe prestatieafspraken. Middeninkomens 
komen nog iets tekort qua slaagkans, maar daar zijn we mee bezig. 
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Haagwonen, Den Haag 
Mevr. Besselink 
dinsdag 23 mei 14.00 uur 

Vestigingseisen 
Haaglanden hanteert geen vestigingseisen. De corporaties werken met een regionaal aanbodmodel. 

Hoofddoelstellingen 
In Haaglanden bestaan een aantal heldere hoofddoelstellingen. Deze staan ook in de regionale 
prestatieafspraken. Segregatiebestrijding op inkomen is een van deze doelstellingen. 

Van oudsher kwamen de lage inkomensgroepen voornamelijk in Den Haag terecht. Het is echter nu de 
bedoeling dat woningzoekenden met een laag inkomen zich meer over de regio verspreiden. Aan de 
ene kant krijgen lage inkomensgroepen meer kansen in de regio en aan de andere kant wordt op deze 
manier de stad Den Haag ontlast. Om dit te bereiken is ongeveer vijf jaar geleden de zogenaamde 
zeventig procent grens afgesproken, wat inhoudt dat alle gemeenten in de regio minimaal zeventig 
procent van de vrijkomende woningen (onder de huurtoeslaggrens) moeten toewijzen aan 
woningzoekenden met een laag inkomen (onder de huurtoeslaggrens). Een aantal jaren na de 
introductie haalt nu vrijwel elke gemeente deze doelstelling. Verbazing dat dergelijke afspraken in 
Rotterdam niet bestaan. 

Deze maatregel werkte echter toch niet goed genoeg. Aan de ene kant gingen de regiogemeenten wel 
meer naar de zeventig procent toe, maar Den Haag zakte niet in het percentage verhuringen aan de 
doelgroep, omdat Den Haag ook diezelfde zeventig procent moest halen. Eenzijdige stadsdelen 
mochten voor hoge inkomens worden gelabeld, voornamelijk in Zuidwest. De rest van de wijken 
moest echter wel aan de zeventig procent grens voldoen en op stedelijk niveau moest gemiddeld ook 
aan deze grens worden voldaan. De meeste woningen in Den Haag bevinden zich echter in eenzijdige 
wijken, waadoor het moeilijk was om door middel van de buitenwijken het percentage te drukken. 
Daarom is in de nieuwe prestatieafspraken afgesproken dat de eenzijdige wijken naar zestig procent 
mogen zakken om de economisch sterkere klasse aan te trekken. 

Haagwonen heeft geen ideaalplaatje van de wijken, maar door te kijken naar een wijk wordt bepaald 
of de corporatie tevreden is met de bewonersamenstelling. Een complex met honderd procent 
doelgroep tussen koopwoningen is bijvoorbeeld niet erg. Maar bij teveel concentratie gaat het niet 
goed. De huisvesting van het aandeel primaire doelgroep in Den Haag is ongeveer gelijk gebleven, 
maar Haagwonen had, voornamelijk in de eenzijdige wijken, meer daling gewild. Uit onderzoek blijkt 
dat er wel sprake is van een lichte stroom lage inkomens naar de regio. 

Angst voor overloop lage inkomens in regiogemeenten 
De zeventig procent grens heeft als doel om de doelgroep in alle gemeenten evenveel kansen te 
geven. In het begin is ook geprobeerd om Den Haag op zestig procent te zetten en de 
randgemeenten op tachtig. Dit is echter niet gelukt, mede door de angst bij gemeenten voor een 
overstroom van kansarmen uit de grote steden. Deze angst leeft vooral bij de kleine regiogemeenten. 
Om diezelfde angst te ondervangen is in de laatste prestatieafspraken opgenomen dat als blijkt dat 
lokale woningzoekenden minder kansen krijgen dan de woningzoekenden van buiten de gemeente, 
lokaal maatwerk mag worden toegepast. Lokaal maatwerk komt in de rangorde van toewijzing na de 
medisch en sociaal urgenten en voor herstructureringskandidaten. Omdat herstructureringskandidaten 
voornamelijk uit Den Haag komen, kan door lokaal maatwerk voorrang worden gegeven aan eigen 
inwoners boven woningzoekenden uit bijvoorbeeld Den Haag. In de praktijk wordt echter weinig 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Woning Matching Systeem 
Het WMS kent twee nieuwe elementen. Ten eerste de invoering van het concept 'direct te huur'. 
Vooral kleinere en snelmuterende woningen worden in dit concept dagelijks via internet zonder labels 
aangeboden en verdeeld middels het toewijzingscriterium loting. Corporaties kunnen woningen 
inbrengen, maar dit hoeft niet. Vestia doet principieel niet mee aan loting binnen WMS. 
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Ten tweede bestaat de mogelijkheid voor woningzoekenden om een zoekprofiel op te stellen. Als 
vervolgens een woning vrijkomt, die past in dit zoekprofiel, krijgt de woningzoekende bericht. 
Vervolgens moet zelf op de woningadvertentie worden gereageerd en ook de verdeling vindt op de 
gebruikelijke manier plaats. 

Gelijke kansen 
Haaglanden hanteert de doelstelling dat de slaagkansen van alle groepen woningzoekenden gelijk 
moeten zijn, met uitzondering van lage inkomensgroepen. De slaagkans van mensen met een 
minimum inkomen moet minstens gelijk zijn aan de BBSH-doelgroep en die moet minstens gelijk zijn 
aan die van de niet-doelgroep. Ten aanzien van huishoudensamenstelling moeten grote gezinnen 
minstens de gemiddelde slaagkans hebben. Dit staat niet in de regionale afspraken, maar wel in de 
Haagse als aanvulling. Het is aanvaardbaar als jongeren minder slaagkans hebben, als uitzondering op 
de doelstelling dat alle slaagkansen gelijk moeten zijn. Voor alle andere groepen gelden deze gelijke 
kansen wel. 

Labelling 
Labelling vindt plaats op basis van inkomen, oppervlakte en leeftijd. De algemene opvatting is dat 
loslaten (zoals bij KAN) niet kan in deze markt met doelen als segregatiebestrijding en de zeventig 
procentsgrens. Sommige doelstellingen zijn belangrijker dan de individuele keuzevrijheid van een 
woningzoekende. 

Vroeger werd ook gelabeld voor starter en doorstromer. Met het loslaten van dit onderscheid, is 
voornamelijk het aanbod voor starters verruimd. Doordat starters nu ook op een doorstroomwoning 
mogen reageren, wordt ook meer gereageerd op woningen, maar worden ook meer woningen 
geweigerd. 

Inkomen 
In de huisvestingsverordening van Den Haag staat een inkomenstabel, die echter niet wordt gebruikt. 
Haaglanden hanteert namelijk twee inkomenstabellen die zijn opgesteld door de SVH. De ene tabel 
geldt voor het reguliere bezit en de andere voor kwetsbare wijken. In de reguliere tabel zie je dat 
goedkope woningen, laag worden gelabeld ten aanzien van inkomen. In de andere tabel worden 
diezelfde goedkope woningen ruimer gelabeld. Hetzelfde geldt voor de woningen tussen de 
aftoppingsgrenzen in. De tabel voor kwetsbare wijken geeft meer mogelijkheden voor hogere 
inkomens om een sociale huurwoning te huren. Bij dure huurwoningen bestaat geen verschil tussen 
de tabellen. Boven de 615 euro huur hoeven niet in de krant, omdat dit geen sociale huurwoningen 
meer zijn. Deze woningen worden dan ook niet gelabeld. 

Corporaties mogen zelf beslissen waar de tabel voor kwetsbare wijken wordt ingezet. Dit gebeurt 
meestal bij herstructurering. Corporaties zijn dus vrij ten aanzien van het hanteren van de twee 
inkomenstabellen, zolang de zeventig procent grens maar wordt gehaald. In Den Haag hebben de 
corporaties met elkaar afgesproken ten aanzien van de toepassing van de twee tabellen naar 
stadsdeel wordt gedifferentieerd. Waarschijnlijk zal in de toekomst meer naar wijken dan naar 
stadsdeel worden gekeken. De inkomenstabellen zijn vereenvoudigd per 1 juli. 

Voorbeeld van een klacht van een boze woningzoekende. Moerwijk is ruim gelabeld en Mariahoeve 
streng. De klant wond zich erover op dat hij wel in Moerwijk, maar niet in Mariahoeve terecht kon, 
terwijl hij in die laatste wijk beter paste. Was volgens hem discriminatie. Hierover is al een keer een 
proces geweest, maar die klant is toen niet in het gelijk gesteld. De vraag is of het erg is dat een 
woningzoekende niet overal mag wonen. Mensen met een laag inkomen hebben profijt van dit beleid. 

Huishoudensamenstelling 
Labelling naar kamertal is afgeschaft. Op dit moment wordt alleen op basis van oppervlakte in relatie 
tot de huishoudengrootte gelabeld. Dit gebeurt bij alle sociale huurwoningen. 

Bij eerdergenoemde labelling op basis van inkomen is met de gemeente geregeld dat de 
huisvestingsverordening niet geldt als prestatieafspraken zijn afgesproken. Bij het criterium 
oppervlakte is dit echter niet gedaan. 

26 



In de verordening is een oppervlaktetabel gegeven, die geldt voor zowel particuliere als sociale 
verhuurders. Deze tabel is plotseling ingevoerd en nogal stringent. De corporatie Haagwonen vond dit 
geen prettige tabel, omdat woningen tot 80 vierkante meter hierdoor ook door twee of drie personen 
mogen worden bewoond. Als deze tabel zou worden gehanteerd, zouden gezinnen te weinig ruimte 
krijgen. 

Haagwonen is al eerder overgestapt op oppervlakte labelling, dus hebben al ervaring ten aanzien van 
de grenzen. Woningen tot 65 vierkante meter zijn prima voor een- en tweepersoonshuishoudens, 
maar vanaf 65 vierkante meter moet je voor minimaal drie personen labellen als je de grote gezinnen 
nog aan bod wil laten komen. Na wat discussie is akkoord dat binnen de regionale eisen ten aanzien 
van oppervlakte door de corporatie aanvullende eisen mogen worden gesteld. Haagwonen heeft nu 
een eigen tabel als variant binnen de lokale eisen. Er bestaat ook een probleem bij de allergrootste 
woningen. Bij alle woningen moet er per persoon 14 vierkante meter aanwezig zijn. Bij een gezin met 
acht personen is dit onmogelijk, omdat de corporatie niet zulke grote woningen heeft. Haagwonen 
heeft aan de bel getrokken ten aanzien van grote gezinnen, waarna door de corporatie deze eisen zijn 
losgelaten. Andere corporaties hebben niet de afspraak dat ze grote gezinnen in gelijke mate willen 
huisvesten, dus lopen binnen eigen beleid niet tegen problemen aan. 

Leeftijd 
Jongeren mogen vijf procent minder slaagkans hebben dan de rest van de woningzoekenden. 
Jongeren krijgen bewust minder kans, omdat ze vaak nog wel thuis kunnen blijven wonen of iets 
dergelijks. In de praktijk bedraagt de slaagkans twee tot drie procent onder het gemiddelde. Vorig 
jaar bijvoorbeeld is een derde van de woningen aan jongeren verhuurd. Deze stelling leidt wel vaak 
tot politieke discussies, omdat de gemeente zich graag als studenten- en jongerenstad wil profileren. 
Bij de bespreking met de gemeente werd er echter niet echt een probleem gesignaleerd. 

Als jongeren niet teveel eisen stellen, kunnen ze overal terecht (bijvoorbeeld in de herstructurering). 
Jongeren willen het liefst in de binnenstad en dat is natuurlijk wel moeilijker. Er is dus niet echt sprake 
van een probleem, behalve dat de gemeente soms wat studentencomplexen wil bouwen voor het 
imago van de stad. 

Ouderen hebben een erg goede slaagkans. Dit is ook een gevolg van weinig en bewust reageren. 
Ouderen hebben een idee waar ze naar toe willen en als het moment daar is reageren ze pas, 
waardoor ze een grote slaagkans hebben. Een deel van de woningvoorraad wordt gelabeld voor 55+ 
en 65+. Andersoortige labelling is niet toegestaan. 

Bij jongeren mag worden gelabeld tot 23 en 27. Deze grenzen worden ook beide gebruikt. Type 
labelling hangt ook af van de huurprijs van de woning in verband met de huurtoeslaggrenzen. 

Ouderenwoningen 
Dhr. Fransen van de gemeente Den Haag heeft onderzoek gedaan naar het aanbod van toegankelijke 
woningen in Den Haag en heeft geconcludeerd dat dat ook in orde is. 

Den Haag loopt iets voor, hebben de vergrijzing al eerder gehad en deze loopt nu weer iets terug, 
daardoor zijn er bijvoorbeeld genoeg woningen met lift. Wel zijn deze woningen niet allemaal meer 
van mooie kwaliteit, maar de voorraad op zich is geen tekort. Ouderen klagen soms wel, maar als je 
doorvraagt gaat het meestal om de kwaliteit en dat de woning niet in de goede wijk staat. Een 
ouderenwoning in de Schilderswijk krijgt bijvoorbeeld weinig reacties. Mariahoeve (nieuwbouw) liep 
echter bijvoorbeeld storm. 

Sterren 
Aanpassingen kunnen wel worden aangevraagd, maar werken ook aan ontwikkeling van toegankelijke 
woningen. Ontwikkelen ook met regio een sterrensysteem, waarbij een, twee of drie sterren de mate 
van toegankelijkheid aangeven. Bij mutatie kan worden aangegeven hoeveel sterren de woning heeft. 

1 ster, toegankelijk voor rolator 
2 sterren, rolstoel, maar niet voor alle vertrekken 
3 sterren, rolstoel door het hele huis 

27 



In Rotterdam heb je zoiets als het wijze uilen systeem. Discussie gehad of Haaglanden niet hetzelfde 
systeem als Rotterdam zou moeten hanteren. 

Urgentiebeleid 
Een woningzoekende kan urgentie krijgen voor een bepaalde termijn. Urgenten, zowel sociaal, 
medisch als herstructurering, krijgen een zoekprofiel mee. Het is niet de bedoeling dat een 
woningzoekende door de herstructurering een fikse wooncarrière maakt. Ook sociaal, medisch moet 
waarschijnlijk gewoon zoeken. Als de urgentie bijna afloopt en de woningzoekende nog geen woning 
heeft gevonden, wordt gekeken wat er met die persoon aan de hand is. Uiteindelijk kan de 
woningzoekenden door middel van een bemiddelingsgesprek een woning buiten de krant om krijgen 
toegewezen. 

In Haaglanden geldt een streng urgentiebeleid, maar als in de praktijk naar het aantal verhuringen 
aan urgenten wordt gekeken, bestaan er wel verschillen tussen de gemeenten in de regio. Dit wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt door de strengheid van de verschillende urgentiecommissies. De 
Haagse commissie is bijvoorbeeld erg strikt, terwijl de commissie in Rijswijk wat soepeler is. Dit blijkt 
ook uit de cijfers. Gemeenten hebben wel dezelfde regelgeving, maar deze wordt soms anders 
geïnterpreteerd. Urgentie kan daarbij ook worden gebruikt om de eigen inwoners te bevoordelen, 
hoewel dit niet de bedoeling is. Er is geen bovengrens aangegeven ten aanzien van het aandeel 
woningzoekenden dat urgent mag zijn. 

In de regionale prestatieafspraken staat al enkele jaren dat Haaglanden streeft naar één regionale 
urgentiecommissie. Op dit moment worden de verschillende klachtencommissies samengevoegd. 
Verwachting is dat dit een voorbereiding is op de samenvoeging van de urgentiecommissies. Binnen 
SVH is ook het voorstel gedaan om de samenvoeging van de urgentie- en klachtencommissies te 
bundelen, maar dat ging sommige gemeenten iets te snel. Den Haag is een voorstander van 
samenvoeging. 

Ongeveer 85 procent van de vrijgekomen woningen gaat naar reguliere woningzoekenden, 9 procent 
naar herstructureringsurgenten en 4 procent naar medisch en sociaal urgenten. De overige woningen 
zijn via andere regelingen, zoals het achterlaten van een grote woning, verdeeld. Urgentie werkt door 
deze lage percentages dus niet erg verstorend. Den Haag wil het aandeel urgenten zoveel mogelijk 
beperken. 

Stadsvernieuwingsurgenten 
Vorig jaar is in de huisvestingsverordening geregeld dat lokaal maatwerk (achterlaten van een grote 
woning of eengezinswoning) voorrang heeft of herstructureringsurgenten. Dit is gedaan om de 
doorstroming te bevorderen. Wordt op zich weinig gebruik van deze voorrang gemaakt, hoewel het 
wel meer is geworden nu dit zo hoog staat op voorrangslijst. De corporatie ondersteunt dit ook, 
omdat eengezinswoningen erg schaars zijn. 

Toen deze verordening begin 2005 inging, was iedereen erg bezorgd, omdat gevreesd werd dat 
herstructureringsurgenten niet meer aan bod zouden komen. Bij een nieuwbouwproject leek het ook 
even heel vervelend, omdat midden in de herstructurering een complex voor ouderen 
{Fluitenbergstraat, kwalitatieve seniorenwoningen) werd gebouwd, waar veel ouderen via lokaal 
maatwerk voorrang op de herstructureringskandidaten hadden. Maar uit de cijfers bleek deze 
instroom door lokaal maatwerk wel mee te vallen. 

In Den Haag zouden ongeveer 1500 herstructureringskandidaten per jaar kunnen worden gehuisvest 
zonder een verstoring van de woonruimteverdeling. De laatste jaren bedraagt dit aantal echter 
ongeveer de helft. De slaagkansen van de reguliere groepen woningzoekenden komen dus niet 
substantieel in het gedrang. Ook niet de verwachting dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. 

Inschrijfduur 
De regio Haaglanden hanteert inschrijfduur als selectiecriterium. Voor urgentie gelden echter andere 
regels. Dit staat ook in de nieuwe huisvestingsverordening. 
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Aanvankelijk was het selectiecriterium voor doorstromers woonduur en voor starters leeftijd. Daarna 
overgeschakeld naar de 'mate van reageren' als criterium voor starters. Dit zorgde echter voor veel 
onzinnige reacties, waardoor de weigeringsgraad steeg. Dit criterium was dus ook niet ideaal. 

Weigering en groepsbezichtiging 
Haagwonen heeft ongeveer tien aanbiedingen nodig om een woning verhuurd te krijgen. Een 
verklaring voor deze hogere weigeringsgraad kan ook gevonden worden in het feit dat Haagwonen 
veel aan groepsbezichtiging doet. Als iemand niet op komt dagen op een bezichtiging of als een 
woning wordt geweigerd, valt dat allebei onder weigering. 

Een groot aantal woningen bij Haagwonen wordt via groepsbezichtiging verdeeld, omdat dit weinig 
doorlooptijd kost en het verhuurproces aanzienlijk versnelt. Leegstand is hierdoor ook omlaag gegaan. 
Bezichtiging van de woning vindt daarbij ook vaak al plaats als de woning nog in bewoonde staat is. 
Op deze manier worden ook problemen ten aanzien van zelfaangebrachte verbeteringen vermeden. 
Als er toch nog iets moet gebeuren aan het huis, dan gebeurt dit mutatieonderhoud meestal ook weer 
in bewoonde staat. 

Evaluatie 
Gemeente en SVH verantwoorden de woonruimteverdeling in verhuur- en aanbodrapportages. SVH 
maakt elk kwartaal een rapportage, waarin ook de zeventig procentsgrens wordt getoetst. De 
gemeente brengt, al jarenlang volgens dezelfde indeling, elk half jaar een aanbod- en 
verhuurrapportage uit. 

Haagwonen rapporteert daarbij elk kwartaal intern. Hiervoor worden vaak gegevens, van de 
gemeente, uit het aanbodmodel gebruikt. Ook moeten volgens het BBSH de verhuringen aan de 
doelgroep volgens een bepaald schema worden verantwoord. Als test worden wel een keer per jaar 
de gegevens uit de eigen administratie gehaald, ook om te bekijken of er geen woningen buiten de 
krant worden verhuurd, als interne controle. Verhuringen aan stichtingen en instellingen die buiten de 
krant om gebeuren, kunnen op deze manier ook worden verantwoord. 

Mensen met een middeninkomen hebben het in Haaglanden iets moeilijker, maar mensen met een 
laag inkomen hebben door de zeventig procent afspraak goede kansen. Woningzoekenden (met een 
hoger inkomen) die in een slechtere woning willen wonen en mensen met een laag inkomen die een 
betere woning willen, zijn het best af in Den Haag. 

Leefstijl 
Vestia Zoetermeer en Woonbron willen experimenten met respectievelijk leefstijlen en loting 
introduceren. Dit is allemaal mogelijk, zolang maar aan de zeventig procentgrens wordt voldaan. 
Discussie over leefstijl is bij Haagwonen nog niet geweest, maar dit komt wel. Bij Mariahoeve is 
Haagwonen bezig met een project 'identiteit en branding'. Dit is een project van Staedion en 
Woonbron. Haagwonen is gevraagd om mee te doen, vanwege bezit in die wijk. Bij Mariahoeve is 
gekeken of je het eigene van een wijk en de toekomstvisie beter onder woorden kan brengen. 

Identiteit wordt in overleg met wijkbewoners en belanghebbenden bepaald en is gevisualiseerd in een 
soort collage. De bedoeling is om te laten zien wat voor wijk Mariahoeve is en wat voor type personen 
daar wonen. Binnen dit profiel kunnen verschillende leefstijlen passen. Geen bindende werking. 
Mogelijkheid om dit profiel in de advertentie te zetten of te noemen bij de intake, om op deze manier 
de bewonersamenstelling te sturen. 

Een stad zal altijd met verschillen te maken hebben. De discussie zou meer moeten draaien over het 
omgaan met verschillen, dan over leefstijlen. Een gedragscode is bijvoorbeeld beter dan uitgaan van 
leefstijlen. Den Haag legt de accenten anders dan bijvoorbeeld Woonbron. Woonbron heeft het vaak 
over de klant en de stad, terwijl het in Den Haag gaat meer van de stad en regio uitgaat. Haagwonen 
kiest meer voor het maatschappelijke belang dan voor keuzevrijheid voor woningzoekenden. De 
corporatie vindt het niet zo'n probleem dat wordt gestuurd, omdat de woningzoekende binnen die 
sturing nog genoeg mogelijkheden heeft. Deze mogelijkheden zijn zelfs alleen maar toegenomen door 
het openstellen van de regio. 
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Staedion, Den Haag 
Dhr. Manders en dhr. Van Puffelen 
Maandag 12 juni 10.30 uur 

Vestigingseisen 
In Haaglanden gelden geen vestigingseisen, met uitzondering van Westland en Midden-Delfland. Deze 
gemeenten hadden een eigen woonruimteverdelingsysteem, maar sluiten zich nu ook aan bij het 
regionale aanbodmodel. Voor Westland en Midden-Delfland bestaan voor de komende twee jaar nog 
wel verzachtende omstandigheden. Als overgangsregeling mogen zij 60% van de vrijgekomen 
woningen bestemmen voor eigen bewoners en eigen urgenten. In het tweede jaar wordt dat 
percentage afgebouwd naar 40%. Deze afspraak is vastgelegd in huisvestingsverordening. Het is 
afwachten of er niet opnieuw discussie ontstaat na die twee jaar. Niet bekend of de effecten worden 
gemeten van de instroom van bijvoorbeeld Hagenezen in Westland. 

Passendheidscriteria 
Haaglanden hanteert passendheidscriteria ten aanzien van leeftijd, huishoudengrootte en inkomen, 
die zijn vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening. Na 1 januari 2005 zijn deze 
passendheidscriteria verruimd. Er bestaat een probleem ten aanzien van het niet kunnen huisvesten 
van de echt grote gezinnen, doordat de minimale oppervlakte per persoon is vastgesteld op 14 m2. 
Deze grens is al wel naar beneden bijgesteld, zodat meer woningen geschikt zijn voor grotere 
huishoudens. 

Standaard wordt gelabeld op inkomen en aantal personen. Door de corporatie wordt eerst bekeken 
wat voor woning het betreft. Voor seniorenwoningen wordt op leeftijd gelabeld en voor 
portieketagewoningen bestaat iets meer vrijheid in de labelling, omdat deze woningen moeilijker te 
verhuren zijn. De corporatie is wel gebonden aan een aantal regels, maar bij labelling is vaak ook een 
werkervaring nodig, zoals de ervaringen die de verhuurmakelaar al eerder heeft gehad met het 
betreffende of een soortgelijk complex. De regelgeving in de huisvestingsverordening wordt dus niet 
altijd blind gevolgd, maar gecombineerd met onder andere de ervaringen van de verhuurmakelaar die 
aspecten als het woningtype en woonomgeving kan betrekken in zijn of haar oordeel. Binnen de 
gestelde regels bestaat ook een range waarin je af kan wijken. Voorbeeld van Transvaal, waar volgens 
de verordening voor de nieuwbouw in die wijk een minimale inkomenseis zou moeten gelden. Als dit 
zou gebeuren, wordt echter een groot deel van de bewoners van Transvaal uitgesloten. 

Binnen de regels probeert de corporatie wel naar elke situatie te kijken en niet standaard een labeltje 
te plakken op een woning. Een nieuwe ontwikkeling hierbinnen is het denken over leefstijlen op 
objectniveau. Als er bijvoorbeeld alleen ouderen in een complex wonen, moet je hier geen gezin met 
acht kinderen bij zetten. In de toekomst zal een meer uitgebreide beschrijving komen te staan in de 
advertenties. Vergelijking met camping; in een campinggids staan ook beschrijvingen, zoals rumoerige 
camping met disco of natuurcamping. Schaarste werkt hierbij wel verstorend, omdat 
woningzoekenden sneller genoegen nemen met een woning, ook al komen de leefstijlen niet overeen. 
Op objectniveau zijn goede keuzes ten aanzien van labelling te maken, op macroniveau is het echter 
lastiger. 

Het loslaten van passendheidscriteria zoals in het KAN-gebied is geen oplossing om schaarste te 
verdelen. De conclusie in het KAN-gebied was dat het afschaffen van alle criteria geen effect had op 
de slaagkansen van de verschillende groepen woningzoekenden. Dit houdt eigenlijk in dat de regels, 
die eerst werden gehanteerd, niet werken. Suggereren dat de woningmarkt daar beter is gaan lopen 
is onzin, omdat nu precies hetzelfde gebeurt als in de oude situatie. Daarbij kan het niet anders dan 
dat bepaalde groepen, die je eerst liet prevaleren, nu minder kans hebben. 

Eenzijdige wijken 
Binnen Den haag is onderscheid gemaakt tussen eenzijdig en niet-eenzijdige wijken. Eenzijdige wijken 
zijn bijvoorbeeld de Schilderswijk, Transvaal, Blaak en Zuidwest. In deze wijken is het mogelijk om 
aan mensen met een hoger inkomen in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Er 
wordt nog wel een maximum gesteld aan de hoogte van het inkomen, maar deze grens is naar boven 
verschoven. Normaalgesproken zouden deze woningen niet aan deze middeninkomensgroepen 
worden verhuurd, omdat zij hierdoor zouden scheefwonen. Op dit moment wordt scheefwonen dus 
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juist gestimuleerd in eenzijdige wijken. De reden hiervoor is het tegengaan van segregatie en 
verbeteren van de leefbaarheid in de eenzijdige wijken. 

Inschrijfduur 
Door de schaarste in de sociale huurwoningmarkt is het niet mogelijk om iedereen een woning aan te 
bieden, maar moeten woningzoekenden worden geselecteerd. De vraag is dan op basis waarvan 
geselecteerd zou moeten worden, bijvoorbeeld op moeilijkste omstandigheden, langste wachttijd of 
degene die het hardste zoekt. Ook niet selecteren is selecteren, want dan geef je de woning aan de 
eerste persoon die komt. Urgentie, lokaal maatwerk en stadsvernieuwingsurgentie zorgen wel voor 
een stuk eerlijkheid in de woonruimteverdeling. 

Leeftijd als selectiecriterium is in eerste instantie ingevoerd om te voorkomen dat woningzoekenden, 
die zich op hun achttiende jaar hadden ingeschreven, meer kansen hadden. Het criterium voor 
doorstromers was in die tijd woonduur. Over deze criteria ontstonden echter twijfels. Zo beloont 
woonduur eigenlijk de woningzoekende die ergens jarenlang goed woont. Iemand die vijf jaar in 
slechte omstandigheden heeft gewoond heeft minder rechten dan iemand die tien jaar goed heeft 
gewoond. Bij leeftijd als criterium voor starters ontstond het probleem dat alle gescheiden 
woningzoekenden van veertig jaar voorrang kregen op de jonge starters. Jongeren kwamen daardoor 
te weinig aan bod. Dit vonden zowel corporaties als gemeente, waardoor woningen werden gelabeld 
tot 24 jaar. Nadeel daarvan is vervolgens weer dat de gescheiden woningzoekenden weinig kans 
hebben. En zo blijf je bezig. Een gevaar is ook dat het overzicht op het evenwicht van regels wordt 
verloren. 

Om deze redenen is naar een ander criterium gezocht. Daarbij werd het belangrijk gevonden dat het 
zoekprofiel, dus hoe graag iemand een woning wil, werd meegenomen. Uiteindelijk werd inschrijfduur 
het selectiecriterium voor zowel starters als doorstromers. De woonduur mag echter, voor een 
bepaalde periode als overgangsregeling, deels gelden als inschrijfduur. Staedion gelooft echter niet in 
één leidend criterium zoals inschrijfduur. 

Belangrijker dat klanten vinden dat het systeem eerlijk is, dan dat uit een of andere intellectuele 
discussie blijkt dat een model eerlijk of rechtvaardig is. Mensen vinden over het algemeen, hoe hard 
en hoe lang je aan het zoeken bent en urgentie, de eerlijkste selectiecriteria. Instrumenten voor 
labelling zijn beschikbaar, dus kunnen ze net zo goed door de corporatie worden gebruikt om een 
aantal zaken bij te sturen. 

Corporatie is tegenstander van loten, omdat dit niet eerlijk is. Uit onderzoek van Woonbron bleek dat 
70% loten eerlijk vond, maar dat komt omdat de mensen met minder dan vijf jaar inschrijfduur het 
systeem eerlijk vinden. Haaglanden gaat wel experimenteren met loting (directe zoeker in WMS), 
maar dan voor snelmuterende woningen. Loting is geïntroduceerd om een bepaalde groep 
woningzoekenden te bedienen, namelijk mensen die snel een woning willen. Inschrijfduur blijft 
bestaan voor reguliere woonruimteverdeling. Hadden er ook voor kunnen kiezen om de woning te 
geven aan de eerste die komt, maar dan ontstaat een effect dat tientallen reacties nog binnenkomen, 
terwijl de woning al vergeven is. Loting is logistiek wat beter in te richten, ook om te voorkomen dat 
mensen voor de deur gaan liggen. 

Leefstijl 
Er is op dit moment nog weinig over (toewijzing op basis van) leefstijl bekend, maar leefstijl kan goed 
als marketinginstrument worden gebruikt. Door middel van het informeren over leefstijl, kunnen 
woningzoekenden worden verleid om in een bepaalde (passende) wijk te gaan wonen. Uiteindelijk 
zoekt de corporatie naar een betere match tussen vraag en aanbod. Het is interessant om te bekijken 
of die match van vraag en aanbod door middel van leefstijl beter kan. Eenzijdigheidbestrijding, 
eerlijkheid, leefbaarheid blijven echter het belangrijkst. Corporatie blijft er voor de groep die het niet 
zelf kan regelen. Toewijzing op leefstijl heeft ook praktische problemen. Zo kunnen mensen je 
vertellen wat je wil horen en is het moeilijk mensen in te schatten en te selecteren. Daarbij blijft ook 
de schaarste verstorend. 

Bij de aanbieding worden klanten wel bijgestuurd om te weigeren, in geval van bij bijvoorbeeld teveel 
personen in een woning of het hebben van veel huisdieren in combinatie met een truttige wijk. De 
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corporatie is dan bijna wel verplicht om een alternatief aan te bieden. Sommige mensen zijn ook 
bekend bij Staedion, soort Tokkies. Deze personen worden soms gewoon geweigerd, waarna de 
corporatie wel ziet wat er gebeurt. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. 

Leefbaarheid 
Een verslechterde leefbaarheid heeft vaak te maken met te grote concentratie groepen met een laag 
inkomen en opleidingsniveau, maar ook het aantal personen in een woning heeft bijvoorbeeld directe 
invloed op de leefbaarheid in een portiek. De samenstelling van een wijk is belangrijker dan het perse 
aan de primaire doelgroep toewijzen van woningen, omdat mensen het ook belangrijk vinden in een 
leefbare buurt te wonen. Het stellen van passendheidscriteria is meestal niet voldoende om segregatie 
in een wijk tegen te gaan. Vaak moeten ook fysieke ingrepen worden gedaan. 

Leefbaarheid is belangrijk. In Transvaal is een wijk opgeleverd met alleen maar grote woningen, maar 
toch denkt de corporatie denkt erover om ook wat kleine gezinnen in sommige woningen te 
huisvesten, omwille van de leefbaarheid. 

Het is moeilijk om te bepalen wat de effecten van bepaalde ingrepen zijn op de leefbaarheid. Bestaan 
wel cijfers over instroom en dergelijke. Voorbeeld van één keer mannen met terroristenpakken in een 
wijk, waardoor tien jaar moeite, om het imago van die wijk te verbeteren, ineens is verdwenen. 

Urgentie 
Urgentiecriteria zijn erg streng in Haaglanden. Als de urgentie echter zou worden versoepeld (zoals 
een aantal jaar geleden het geval was), heb je binnen de kortste tijd 20.000 urgenten, waardoor je 
weer een urgentiesysteem binnen de urgentie moet maken en de reguliere woonruimteverdeling 
wordt verstoord. 

Urgenten krijgen een zoekprofiel, omdat ze anders wooncarrière kunnen maken. Dit zou oneerlijk zijn. 
Staedion vraagt zich af wat er oneerlijk is aan het feit dat als je huis wordt gesloopt, je daarmee 
wooncarrière wil maken. Bij stadsvernieuwingsurgenten is het niet mogen maken van wooncarrière 
niet logisch. Bij sociaal en medisch urgenten is het beter te begrijpen, omdat het bij dit type urgentie 
makkelijker is om de urgente situatie te overdrijven. Soms worden woningen geweigerd, waardoor 
mensen toch niet zo urgent blijken te zijn. 

Openstellen regio 
De gemiddelde verhuisbeweging is sinds jaar en dag minder dan drie kilometer en dat zal ook wel zo 
blijven. Wel sprake van uitstroom naar Vinex-gebieden, omdat daar meer eengezinswoningen en wat 
grotere woningen zijn gebouwd. Staedion bouwt echter ook eengezinswoningen in Transvaal, die 
storm lopen. De drempel naar regiogemeenten is best hoog. 

Weigeringen 
Corporaties willen gemotiveerde zoekers, vandaar dat jaarlijks inschrijfgeld wordt gevraagd. Op deze 
manier trek je alleen mensen aan die echt op zoek zijn. Aan de andere kant maakt een tientje per jaar 
voor veel mensen maar weinig uit. Woningzoekenden moet niet vergeten elk jaar inschrijfgeld te 
betalen, omdat ze anders worden uitgeschreven. Woningzoekenden werden, in eerste jaar na 
invoering van het nieuwe systeem in 2005, automatisch en gratis lid. Weinig zicht op hoeveel 
woningzoekenden zich hebben uit laten schrijven door de introductie van inschrijfgeld. 

Toch wordt vaak niet serieus gezocht, waardoor de weigeringgraad omhoog gaat. Corporatie stond 
vaak voor niets bij een woning bij toewijzing, omdat de woningzoekende, die de woning toegewezen 
had gekregen, niet kwam opdagen. Uitschrijving invoeren als sanctie bij weigering is eigenlijk 
onlogisch, omdat mensen hebben recht om een woning te bekijken. Een makelaar stuurt je, bij 
weigering van een woning, ook niet weg. Woningzoekende gaat pas kijken als de woning is 
toegewezen. Daarom is informeren van tevoren belangrijk. Verwacht wordt dat door het invoeren van 
duidelijkere en uitgebreidere advertenties de weigeringsgraad zal dalen. Woonbron geeft al langer 
informatie over de buurt, bevolkingsamenstelling, sfeer en voorzieningen in de advertenties. 
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Househopping 
Complexen op de slooplijst (herstructurering) kunnen via het concept househopping aan jongeren tot 
27 jaar worden aangeboden. De kwaliteit van deze woningen is niet erg goed. Voor woningzoekenden 
die voor deze woningen in aanmerking willen komen is economische of maatschappelijke binding 
vereist. Househopping is geïntroduceerd naar aanleiding van een signaal van de gemeente dat 
jongeren te weinig slaagkans hebben in Den Haag. Het is een fout signaal van een stad en corporatie 
als jongeren niet worden bediend. Staedion wil daarbij ook af van het imago van het huisvesten van 
truttige gezinnetjes. Wel is daarbij specifiek de keuze gemaakt om Haagse jongeren meer kans te 
geven, vandaar de vestigingseisen. Toch zou bij een eventueel openstellen van het systeem een 
instroom vanuit Groningen bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk zijn. Bij gedwongen verhuizing uit de 
woning, wordt door de corporatie de garantie gegeven dat door kan worden gehopt naar een andere 
woning in een soortgelijk gebied. Als de woningzoekende ouder is dan 27, wordt geen nieuwe woning 
meer gegarandeerd. Meeste huurders hoppen maximaal twee tot drie keer door. 

Toewijzing vindt plaats op basis van wie het eerst komt. Op een bepaald vast tijdstip op de dag 
(twaalf uur in de middag) worden de woningen op het internet gezet en kan worden gereageerd. 
Sommige mensen zitten dan ook klaar als om twaalf uur woning wordt gepubliceerd, omdat de 
persoon die het snelst reageert de woning krijgt. Loting is niet overwogen als selectiecriterium, omdat 
er niet minder nadelen zitten aan de huidige methode. Er is ook gepolst wat mensen van deze 
methode vinden en het wordt door jongeren logisch gevonden dat je geen woning krijgt als te laat 
wordt gereageerd. 

Internet en woonkrant 
Tachtig procent van de woningzoekenden reageert via internet. De woonkrant kost behoorlijk veel 
geld voor een handjevol mensen, maar die mensen hebben een dergelijk medium wel nodig. Het 
aandeel ouderen met een computer stijgt, maar toch heeft twintig procent van de woningzoekenden 
geen computer. Het is belangrijk om bij afschaffing van een woonkrant wel alternatieven te bieden, 
zoals hulp met internet bij de corporatie. Er wordt af en toe wel over nagedacht om de woonkrant af 
te schaffen en over een paar jaar wordt waarschijnlijk met de krant gestopt. 

Tevredenheid 
Corporatie is op zich wel redelijk tevreden. Blijft wel noodzakelijk om naar andere experimenten en 
modellen te kijken. Staedion hoeft net perse één systeem te hebben. Experimenten, zoals met leefstijl 
of loting, kunnen best naast het huidige systeem bestaan. Belangrijk om te kijken naar welke woning 
je aanbiedt en op welke manier deze het beste verdeeld worden. Daar zal vervolgens ook de 
marketing op moeten worden gericht. 

Het is de vraag of alles door middel van woonruimteverdeling is te sturen. Er zijn ook mensen die 
zeggen dat het bezit bepaalt wie waar gaat wonen. Iemand met een hoog inkomen gaat bijvoorbeeld 
niet in Transvaal wonen. Mensen zoeken wat het meest bij ze past. Volkshuisvesting wordt steeds 
meer een kwalitatief vraagstuk. Voorbeeld van een studentencomplex (aan de Korte Veerstraat) dat 
heel moeilijk te verhuren was, terwijl er sprake is van kamernood. Reden was dat het complex te 
smerig is. Mensen wilden daar niet wonen. Het is geen kwantitatief vraagstuk, maar kwaliteit. 
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DUWO, Delft 
Dhr. Van der Zon 
Vrijdag 2 juni 10.30 uur 

DUWO is op dit moment bezig met de uitwerking van een fusie met Intermezzo (Amstelveen), 
waardoor de corporatie weer kritisch aan het kijken is hoe de woonruimteverdeling in verschillende 
plaatsen geregeld is en hoe DUWO de woonruimteverdeling in zou moeten richten. 

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de woonruimteverdeling voor zelfstandige en 
onzelfstandige woonruimte. Onzelfstandige woonruimte wordt voornamelijk door middel van coöptatie 
verdeeld en zelfstandige woningen via het aanbodmodel van Woonnet Haaglanden. 

Woningbezit 
In Delft heeft DUWO ongeveer 2800 onzelfstandige eenheden en 2200 zelfstandige 
studenteneenheden. Daarbij heeft de corporatie ook 2000 zelfstandige woningen die via Woonnet 
Haaglanden worden verdeeld. In Den Haag heeft de corporatie overwegend zelfstandige 
studenteneenheden. Vaak zijn dit ook woningen die DUWO beheert voor collega-corporaties die met 
herstructurering bezig zijn. De zelfstandige woningen zijn voornamelijk afkomstig van een fusie van 
DUWO met een reguliere woningcorporatie. 

De zelfstandige studenteneenheden worden buiten Woonnet Haaglanden verdeeld. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de klantgroep gebaat is bij één loket, in dit geval de Kamerwinkel. Studenten 
kunnen zich meestal niet veroorloven lang op een wachtlijst te staan, waardoor het niet veel zin heeft 
om mee te doen in het aanbodmodel van Woonnet. Studenten moeten apart bediend worden. In het 
verleden werden studentenwoningen via het aanbodmodel verdeeld, maar dit veroorzaakte veel 
onduidelijkheid, omdat ook niet-studenten reageerden op woningen waar een label voor studenten op 
was geplakt. Het loket heeft vooral als doel om het aanbod te laten zien en informatie te verstrekken 
aan studenten. Zelfstandige studentenwoningen worden dus via het loket en de zelfstandige niet
studentenwoningen via Woonnet verdeeld. 

Woningen voor short-stay studenten vallen buiten elk verdelingssysteem. De corporatie weet hoeveel 
studenten komen en reserveert vervolgens wooneenheden voor deze groep. Zijn ook vaak aparte 
wooncomplexen. 

Onzelfstandig woonruimte 
Bij onzelfstandige eenheden worden de woningen veelal verdeeld middels coöptatie. Bij mutatie wordt 
de groep bewoners op de hoogte gebracht dat er iemand weg gaat. Vervolgens kan deze 
bewonersgroep iemand als nieuwe huurder voordragen. Deze kandidaat moet wel aan de algemene 
voorwaarden voldoen. Zo moet hij of zij valtijd student zijn in de regio en een maximuminkomen van 
1250 euro per maand hebben. DUWO beoordeelt de aangedragen kandidaat op deze algemene 
voorwaarden, waarna vervolgens het huurcontract kan worden afgesloten. 

Coöptatie is de traditie in Delft. Door de corporatie wordt geen lijst aangedragen met mogelijke 
kandidaten. De corporatie hanteert een zuivere vorm van coöptatie. De groep die achterblijft, bepaalt 
wie de nieuwe huurder wordt. Als je kiest voor coöptatie, dan moet de keuze ook volledig bij die 
groep liggen. Op deze manier wordt de sociale structuur in een complex verstrekt en zijn er minder 
conflicten. In het geval van conflicten ligt de verantwoordelijkheid ook bij de groep om dit conflict op 
te lossen. 

De functie van de Kamerwinkel is voornamelijk informatievoorziening en vertellen hoe de markt werkt 
aan nieuwe student. Een woningzoekende kan lid worden bij de Kamerwinkel en vervolgens reageren 
op (kijkavonden voor) woningen die vrijkomen. Hoe actiever de student zelf is, hoe eerder hij of zij 
over het algemeen een woning heeft. Zelfstandige studentenwoningen worden ook via de 
Kamerwinkel verdeeld. Hier geldt echter de langste inschrijving als selectiecriterium. 

DUWO bemiddelt ook hospitakamers, ongeveer 200 bemiddelingen per jaar. De student zoekt wel zelf 
contact met verhuurder. Corporatie is puur een intermediair. 
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DUWO richt zich op studenten. Na het afstuderen moeten de huurders uit de woning verhuizen en 
heeft de corporatie geen formele rol meer. Wel is DUWO bezig met jongerenhuisvesting, maar het is 
daarbij niet de bedoeling dat ex-studentenhuurders meer rechten krijgen. 

Campuscontract 
De corporatie werkt met campuscontracten, wat inhoudt dat de huurder na beëindiging van de studie 
wordt geacht te verhuizen. Ongeveer een keer per jaar wordt gecontroleerd of de huurder nog 
studeert. Dit gebeurt via de onderwijsinstellingen of door een aanschrijving van DUWO. Er bestaan 
ook afspraken met de onderwijsinstellingen. DUWO overlegt een keer per jaar een lijst van huurders 
aan de onderwijsinstellingen, waarna deze op de lijst afvinken of de betreffende huurders nog student 
zijn. Het inkomen wordt niet tussentijds gecontroleerd. Op deze manier kan worden gekeken of nog 
daadwerkelijk studenten in de complexen wonen. Deze controle gebeurt om de doorstroming te 
bevorderen. Stagneren van de woningmarkt merk je aan de onderkant. Veel afgestudeerden bleven in 
hun oude woning zitten. DUWO is erg actief om te stimuleren dat studenten iets anders gaan zoeken. 

Het campuscontract is opgesteld op basis van 'dringend eigen gebruik voor beëindiging huurcontract'. 
Normaalgesproken moet in dit geval vervangende huisvesting worden aangeboden, maar dat geldt 
niet bij studentenhuisvesting. Oud-huurders worden niet verder geholpen. Jongerenhuisvesting is een 
ander segment voor DUWO. Starters hebben genoeg kansen in het reguliere model, als zij zich op tijd 
bij Woonnet Haaglanden inschrijven. De wachttijd voor starters (dus niet studenten) is ongeveer 20 
maanden. Starters hebben dus een goede slaagkans in Haaglanden. 

Onrendabel voor studenten 
Onrendabele investeringen zijn bestemd voor studenten. Nieuwbouw voor jongeren zal in de toekomst 
meer koop zijn en gericht zijn op middeninkomens. De plus van deze projecten kan vervolgens weer 
gebruikt worden voor investeringen voor studenten. Het is de bedoeling dat dit op projectniveau vlak 
loopt, dus onrendabele studentenhuisvesting gecombineerd met rendabele nieuwbouw voor jongeren. 
Op deze manier wil DUWO ook zorgen voor meer goedkope koopwoningen voor jongeren. Plan om dit 
in Delft en Den Haag te doen. 

Woning Matching Systeem 
Vanuit de kennis die DUWO heeft van studenten, kan de corporatie zaken inbrengen bij de SVH. Een 
voorbeeld hiervan is het WMS. Het snelloket binnen het WMS is ontwikkeld door DUWO. Bij de 
woningen die nu veel weigeringen kennen, wordt snelheid geïntroduceerd. Een bepaalde groep 
jongeren wil gewoon huisvesting en hecht daarbij niet veel waarde aan de kwaliteit van deze woning. 
Deze groep is erbij gebaat om snel woonruimte te vinden. De woningen die via het snelloket verdeeld 
worden, zijn voornamelijk de een- tweekamerwoningen in wijken die wat verder van het centrum 
liggen. 

De werkwijze van het snelloket staat in het teken van snelheid. De woningzoekende reageert via 
internet, waarbij het 06 nummer moet worden vermeld. Vervolgens krijgt de geselecteerde 
woningzoekende een SMS, waarna hij of zij diezelfde dag langs moet komen om het huurcontract te 
tekenen. Als de woningzoekende niet langskomt, krijg hij of zij deze woning niet en mag ook niet 
meer mee worden gedaan in het snelloket. Wel mag twee keer beargumenteerd worden geweigerd. 
Als je echter niet ambitie hebt om in de woning te wonen, moet je ook niet reageren. Bij weigering 
staat dezelfde woning de volgende dag weer online. 

Het WMS is op dit moment nog een experiment. Het snelloket richt zich vooral op starters, maar 
misschien dat in de toekomst ook andere doelgroepen reageren in dit systeem, bijvoorbeeld 
woningzoekenden uit echtscheiding. 

De regio Haaglanden valt onder het WMS. DUWO heeft echter een apart segment met de gemeente 
Delft en Den Haag kunnen beredeneren. De corporatie is de best scorende corporatie ten aanzien van 
de 70% grens, omdat zij alleen maar klanten heeft met lage inkomens. 

Marktonderzoek 
DUWO voert regelmatig marktonderzoek uit om te kijken of er tekorten zijn. Dit onderzoek bestaat 
voornamelijk uit het analyseren van de vraag en aanbod verhouding in combinatie met prognoses van 
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onderwijsinstellingen en de gemeente. Op basis daarvan wordt onder andere het 
nieuwbouwprogramma bepaald. In Delft is beredeneerd dat er 1400 eenheden nodig zijn. Wordt ook 
gekeken naar de veranderingen binnen de studentenpopulatie. 

Slaagkans 
Een nadeel van coöptatie is dat studenten achter het net kunnen vissen, omdat zij telkens niet worden 
uitgekozen op kijkavonden. In dat geval kan de woningzoekende bij de Kamerwinkel langs gaan voor 
een gesprek. DUWO heeft mogelijkheden om deze woningzoekende dan te huisvesten, omdat 
bijvoorbeeld sommige groepen geen coöptatie willen of in het geval een huis totaal leeg is. Corporatie 
ziet geen grote problemen met coöptatie. Beheerders signaleren hoeveel mensen op instemmingen 
komen. Op dit moment is er nog veel animo bij instemmingen, maar dit varieert sterk per periode in 
het jaar. Kenmerk van studentenhuisvesting is de hoge mutatiegraad, dus er zijn veel instemmingen 
en dus veel kansen. 

Studentenhuisvesting is geen perfect afgebakende markt waarin je kunt zien hoe groot vraag en 
aanbod is. Als een woningzoekende gemakkelijk een woning kan vinden, wordt ook sneller in 
overweging genomen om uit huis te gaan. Als het aanbod te duur of te beperkt is, blijven studenten 
langer bij de ouders wonen. Dit zijn mechanismen die DUWO niet goed kan beïnvloeden. 

Technische studies zoals in Delft hebben een groot verzorgingsgebied, ook bij HBO, waardoor de 
reistijd langer is en meer de noodzaak bestaat om uitwonend te wonen. Bij HBO is 35% uitwonend, 
WO 50-70% uitwonend. 

Ook veel particuliere verhuurders stoppen met de verhuur van studentenhuizen, omdat bijvoorbeeld 
de brandweer meer eisen stelt. Dit is dan ook een van de oorzaken van het tekort aan 
studentenhuisvesting op dit moment. Studenten hebben vaak wel voordeel bij lidmaatschap van een 
vereniging, studierichting of faculteit, die meer groepshuizen heeft. Er is een tekort aan 
studentenhuisvesting, maar geen grote problemen. 

Leefstijlen 
Alle huurders van DUWO zijn student, dus er is sprake van 100% leefstijl. Via coöptatie blijft een 'ons 
kent ons' systeem in stand. Dit is voor studentenhuisvesting erg handig. Studenten zijn meer geneigd 
om dingen te delen, omdat hun leven nog open is, studenten ongeveer dezelfde leeftijd hebben, nog 
niet gevormd zijn en omdat delen goedkoper is. Bewoners leveren zelf de advertentietekst voor 
vrijkomende kamers aan. Het type advertentie kenmerkt daarbij vaak de groep bewoners (leefstijl). 

Niet elke student wil echter hetzelfde. Blijkt ook uit onderzoeken van DUWO. Hieruit blijkt dat 40% 
voorzieningen wil delen met beperkte groep (5/6 man). Ouderejaars willen vaker wat zelfstandiger 
wonen en jongerejaars willen liever in een groep wonen. Het bouwprogramma voor zelfstandige en 
onzelfstandige woningen is ook beredeneerd vanuit woonstijlen. 

Bij leefstijlen moet een corporatie wel alert zijn of er niet woningzoekenden zijn die buiten de boot 
vallen, woningzoekenden die niet in een leefstijlhoekje passen. Is onverstandig om een restgroep te 
hebben. 

Tevredenheid 
Het systeem wordt regelmatig geëvalueerd. De meeste groepen vinden het prettig om te coöpteren. 
In Amsterdam wil DUWO ook coöptatie introduceren. Bewoners zien dat wel zitten. Weinig negatieve 
reacties in Amsterdam, misschien straks wel als wordt begonnen. Vroeger bestond daar een soort 
aanbodmodel, waardoor vaak 'vreemden' in het complex kwamen wonen. 

Het tekort is in Amsterdam wel veel groter. Bij studentenhuisvesting is de locatie de kwaliteit. Door de 
hoge mutatiegraad van studentenhuisvesting is efficiëntie van het systeem erg belangrijk. 
Werkprocessen zijn hierop aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de voorinspectie en eindinspectie 
gecombineerd in één bezoek met zowel de vertrekkende huurder als de nieuwe huurder. Waar grote 
tekorten zijn, zijn er altijd groepjes die buiten de boot vallen, omdat de kans op woonruimte kleiner 
wordt. Door de corporatie wordt nagedacht om coöptatie in te trekken bij misbruik. 
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Gemeente Rotterdam 
Dhr. P. Bol 
Donderdag 18 mei 14.00 uur 

Vestigingseisen 
De stadsregio Rotterdam hanteert geen vestigingseisen ten aanzien van economische of 
maatschappelijke binding. Tussen de gemeenten in de stadsregio, maar ook voor vestigers van buiten 
de regio bestaan geen drempels ten aanzien van vestiging. 

Er zijn nog wel een aantal gemeenten die bindingseisen hanteren, zoals Voorne-Putten en Bleiswijk. 
Deze worden echter afgeschaft per 1 juli 2006. Deze vestigingseisen zijn een restant uit de periode 
dat sommige gemeenten geen mogelijkheden hadden om te bouwen. Nu die mogelijkheden zijn 
verruimd, zullen ook de vestigingseisen moeten verdwijnen. 

Rotterdamwet 
Begin 2003 is in Rotterdam discussie ontstaan over een beperking van de toestroom van kansarme 
vestigers. Als gevolg hiervan is de nota 'Rotterdam zet door' opgesteld, waarmee bij het kabinet 
gepleit is om een eis ten aanzien van inkomen uit werk te mogen stellen voor woningzoekenden van 
buiten de stadsregio. Het instellen van een dergelijke eis was echter niet op stel en sprong mogelijk. 
Het kabinet wilde wel meewerken, maar vond dat Rotterdam niet alle bestaande wettelijke 
mogelijkheden had gebruikt, met name ten aanzien van de pasendheidseis inkomen-huur. Vervolgens 
is geëxperimenteerd met het criterium van minimaal 120% minimumloon. Met dit criterium was het 
echter niet mogelijk onderscheid te maken tussen Rotterdammers en vestigers. Het experiment is 
gestart in oktober 2004 met ongeveer 8000 woningen. 

Inkomen uit werk als toelatingscriterium wordt door de Huisvestingswet niet toegestaan. Een 120%
criterium is wel toegestaan, omdat dit een bepaald soort passendheidcriterium is. Inkomen uit werk is 
losgekoppeld van de hoogte van het inkomen. Rotterdam wilde eigenlijk een eis hanteren om de 
economische zelfstandigheid te meten. Hoogte van het inkomen is daarvoor een grovere benadering 
dan inkomen uit werk. 

Een groot nadeel van het experiment was echter dat het 120%-criterium niet alleen kon worden 
toegepast op kansarme vestigers, terwijl dit een van de uitgangspunten was. Het gaat om het 
tegenhouden van de extra toeloop van kansarmen. Om die reden is opnieuw voor de Rotterdamwet 
bepleit. 

De Rotterdamwet is op 1 januari 2006 in werking getreden, maar voor daadwerkelijke toepassing in 
een stad moeten eerst een aantal extra handelingen worden verricht. Zo moeten onder andere 
gebieden worden aangewezen door de minister. Dit gebeurt op basis van advies door de gemeente. 
Verwachting is dat de Rotterdamwet op 1 juli daadwerkelijk in werking gaat treden. De wet geldt dan 
voor vijf gebieden en door de stad verspreide hot spots, met in totaal 20.000 woningen. De 
Rotterdamwet is dan ook alleen van toepassing op vestigers van buiten de stad. 

Met corporaties zijn ook dergelijke afspraken zoals de Rotterdamwet te maken, mits dit op kleine 
schaal gebeurt. Corporaties mogen vanuit de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid als verhuurder, 
om te zorgen dat in complexen en straten geen beheersproblemen ontstaan, ook eisen ten aanzien 
van inkomen uit werk stellen. Op deze manier kan echter niet de particuliere huurvoorraad worden 
bereikt, wat wel kan met de Rotterdamwet. 

De wet geldt voor wijken. Er is geen onderscheid binnen de wijken gemaakt tussen particuliere en 
sociale verhuurders. De gekozen wijken bestaan echter voor een groot deel uit particulier bezit. 
Daarbij zijn er afspraken met de corporaties gemaakt over het in mandaat uitvoeren van de 
Rotterdamwet in de betreffende wijken. Op deze manier gaat de wet met zo min mogelijk 
administratieve ballast voor corporatie en huurder gepaard. Dit is ook in het experiment al zo 
geregeld. 
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De evaluatie van het experiment betreft een meting over een half jaar. Dit is een te beperkte periode 
om precies na te gaan wat de effecten op verschillende groepen zijn. Uit de evaluatie blijkt wel dat 
de categorie woningzoekenden met een inkomen onder de 120 procent minimumloon veel minder aan 
bod is gekomen. Aan de andere kant blijkt ook dat meer huurders met een inkomen tot de 
ziekenfondsgrens een woning hebben gevonden. Het idee, dat alleen de hele lage inkomens in de 
probleemwijken willen wonen, klopt dus niet. Daarnaast zijn minder jongeren en minder grote 
gezinnen gehuisvest in aangewezen gebieden. In het experiment is naast de inkomenseis ook 
geprobeerd om overbewoning tegen te houden, door het stellen van maxima aan het aantal personen 
dat in een woning mag wonen. 

Rotterdam heeft paar jaar geleden de huisvestingsvergunning afgeschaft. Er bestonden alleen nog 
maar afspraken met de corporaties. Hierdoor zijn er maar beperkte cijfers beschikbaar, vooral ten 
aanzien van de verhuringen door de particuliere sector. Zijn wel cijfers uit de GBA gehaald, maar de 
evaluatie is eigenlijk met een beperkte gegevensset uitgevoerd. Daarom voorzichtige conclusies. 
Evaluatie wordt wel weer gemakkelijker. Gemeente vindt dat evaluatie ieder jaar moet geschieden. 

Corporaties waren in eerste instantie niet gelukkig met de Rotterdamwet. Hebben zich ook in meer en 
mindere mate verzet tegen de wet. Corporaties vonden de Rotterdamwet niet noodzakelijk, 
problemen konden volgens hen ook via lokaal maatwerk worden opgelost. Door Rotterdamwet zou 
negatieve beeldvorming ontstaan en het imago van de aangewezen wijken zou verslechteren. 
Woonbron en WBR waren duidelijke voorstanders en Vestia tegenstander. 

Bij de toewijzing van wijken, waar de wet voor zou gaan gelden, zijn veel gesprekken met 
betrokkenen gevoerd. Het experiment werd toegepast in de zogenaamde hot spots. Dit zijn specifieke 
straten en complexen. Carnisse functioneerde darbij als controlewijk. Bij de invoering van de 
Rotterdamwet is een analyse uitgevoerd, in welke wijken toepassing van de wet het meest 
noodzakelijk een effectief is. 

Rotterdam heeft een zogenaamd buurtsignaleringssysteem met twaalf indicatoren die aangeven of 
een gebied dreigt af te glijden of beter wordt. Door middel van dit systeem zijn tien wijken 
geselecteerd. In overleg met corporatie, deelgemeente en stadsregio is vervolgens besloten om van 
deze lijst vier wijken te kiezen in combinatie met de hot spots. De vier wijken zijn Tarwewijk, Oud 
Charlois, Carnisse en Hillesluis. Dit besluit ligt nu bij de minister voor akkoord. 

Een van de eisen die het Rijk heeft gesteld is dat moet worden aangetoond dat de Rotterdamwet een 
proportionele maatregel is. Mensen die getroffen worden, moeten voldoende mogelijkheden behouden 
om een passende woning te vinden in Rotterdam of de regio. Daarover is een analyse uitgevoerd, 
waaruit blijkt dat de maatregel proportioneel is. Deze analyse is voorgelegd aan de stadsregio. De 
stadsregio is vervolgens akkoord gegaan. Bij eventuele uitbreiding van de gebieden waar de 
Rotterdamwet voor geldt, zal weer naar de proportionaliteit worden gekeken door Rotterdam en de 
stadsregio. 

Labelling 
Sinds 1 januari 2005 bestaat een nieuw regionaal woonruimteverdelingstelsel, gebaseerd op het 
principe 'zonder regels waar het kan, sturen waar het moet'. Uitgangspunt hiervan is om zo min 
mogelijk regels te stellen en zoveel mogelijk aanbod zonder passenheidscriteria aan te bieden. Een 
aantal categorieën woningzoekenden verdient echter wel extra bescherming. Het vrijkomende aanbod 
wordt om deze reden in segmenten verdeeld volgens onderstaande indeling. 

■ 40% vrij aanbod 
■ 15% lokaal maatwerk 
■ 25% gelabeld voor urgenten 
■ 20% gelabeld voor grote huishoudens en senioren 

De Rotterdamwet is een voorbeeld van 'sturen waar het moet', maar het uitgangspunt blijft zo weinig 
mogelijk regels, vrije markt en zoveel mogelijk keuzevrijheid. Vergroten van keuzevrijheid is het 
bieden van zoveel mogelijk mogelijkheden. Het aandeel vrij aanbod van veertig procent zou dus 
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eigenlijk ook groter moeten zijn. Percentage van veertig procent vrij aanbod is een minimum en 
vijftien procent lokaal maatwerk is een maximum percentage. 

Ieder kwartaal worden de slaagkansen door de stadsregio en Maaskoepel gerapporteerd. Iedereen 
moet ongeveer gelijke slaagkansen hebben. De primaire doelgroep moet minstens de gemiddelde 
slaagkans hebben. Tussen de andere groepen moet een redelijke verhouding in slaagkansen bestaan. 
In het oude systeem bestond een verschil in slaagkans tussen starters en doorstromers. Doorstromers 
hadden drie keer zoveel kans. Dit werd niet acceptabel gevonden. Het oude systeem werkte met 
inschrijfduur en woonduur, waadoor starters meestal achteraan eindigden. Om die reden is ook 
gekozen om voor iedereen inschrijfduur te hanteren. Wel sprake van een forse overgangsregeling. 

Starters hebben een grotere slaagkans gekregen. Deze is nog niet helemaal gelijk getrokken met de 
slaagkans van doorstromers, maar komt in de buurt. Daarnaast heeft de niet-doelgroep over het 
algemeen een hogere slaagkans dan de doelgroep. Ongeveer 75 procent van de vrijkomende 
woningen gaat naar de doelgroep, maar toch is slaagkans kleiner, omdat een groter aandeel van de 
woningzoekenden tot de doelgroep behoort. De doelgroep mag echter niet mopperen bij een 
percentage van 75 procent. 

Het is niet de bedoeling dat verschillende corporaties onderling gaan compenseren en salderen. Als de 
ene corporatie minder gebruik maakt van lokaal maatwerk, is het niet zo dat een andere corporatie 
meer lokaal maatwerk mag toepassen. In de afspraken is dit ook vastgelegd. In principe zijn de 
corporaties echter zelfstandig, dus deze bewegingen zijn moeilijk te corrigeren. 

Kennen een aantal 55+corporaties in de stadsregio, zoals SOR en Humanitas. Deze corporaties mogen 
hun gehele bezit met een 55+ label adverteren. Het is daarbij wel de bedoeling dat in de gehele 
stadsregio niet meer dan de eerder genoemde 20 procent gemiddeld wordt gelabeld voor senioren en 
grote huishoudens. 

Lokaal maatwerk wordt door de 55+corporaties ook wel gebruikt om een mix van zelfredzame 
ouderen en niet-zelfredzame ouderen te krijgen. Op een advertenties komen meestal de zelfredzame 
ouderen af, terwijl niet-zelfredzame ouderen veelal buiten het systeem om een woning krijgen. 

Verschillen in slaagkans binnen regio 
Op dit moment bestaat discussie over de slaagkans van de klassieke doelgroep. Deze slaagkans 
varieert enorm per gemeente binnen de stadsregio. In Ridderkerk hebben de doelgroep en de eigen 
inwoners bijvoorbeeld een hogere slaagkans. Dit heeft te maken met de toegankelijkheid van de 
informatie over het aanbod. Ridderkerk publiceert het aanbod namelijk niet via Woonnet. De 
stadsregio kent geen gemeenschappelijk technisch systeem, waardoor het moeilijk is voor vestigers 
om aan informatie te komen. De hogere slaagkans in bijvoorbeeld Ridderkerk wordt dan ook 
veroorzaakt doordat er minder woningzoekenden zijn in die gemeente. Slaagkans van de eigen 
inwoners is daarom groter. In Rotterdam wordt een relatief groot aandeel van de primaire doelgroep 
gehuisvest. Doelstelling is om het aandeel primaire doelgroep over de regio meer te spreiden. 

Momenteel is er één jaar ervaring met het nieuwe model, waardoor het nu ook de vraag is of 
gemeenten tot orde moeten worden geroepen of om bij te sturen. Woonnet heeft net een nieuw 
systeem aangeschaft. Dit is ook gedaan in de verwachting dat er meer corporaties en gemeenten zich 
aansluiten bij Woonnet. In de gezamenlijke overeenkomst ten aanzien van woonruimteverdeling staan 
ook voornemens om een gemeenschappelijk systeem te ontwikkelen. Corporaties hebben zich dus 
eigenlijk al gecommitteerd. Voorzichtigheid is wel geboden, omdat een zeker element van spanning bij 
de regiogemeenten bestaat ten aanzien van regionalisering. Nog onzeker hoe het af gaat lopen. 

De regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van labelling voor grote en seniorenwoningen, urgentie en 
lokaal maatwerk, is in alle gemeenten binnen de stadsregio hetzelfde. Naast de regionale verordening 
mogen geen lokale verordeningen meer bestaan, met uitzondering van de Rotterdamwet. 

Urgentie 
Wordt aan een gezamenlijk urgentie-instituut gewerkt. Zijn op dit moment ook al vormen van 
samenwerking tussen gemeenten ten aanzien van urgentie. Per 1 juli aanstaande start een nieuwe 
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gemeenschappelijke stichting urgentiebepaling voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam. 
Driekwart van de woningzoekenden in de stadsregio valt onder dit instituut. Daarnaast kent ook 
Voorne-Putten samenwerking ten aanzien van urgentie. Andere gemeenten sluiten zich waarschijnlijk 
bij een van deze twee instituten aan, waarna in toekomst misschien beide instituten kunnen worden 
samengevoegd. 

Op dit moment bestaan nog veel verschillen tussen de urgentie-instituten. Vooral de wijze van inname 
van urgenten verschilt per gemeente. Rotterdam kent een hoge inname van urgenten, maar er wordt 
weinig urgentie toegekend. Dit komt omdat weinig urgentieaanvragers aan de balie worden geweerd. 
Dit zal in het nieuwe systeem meer moeten gebeuren. Straks is het alleen mogelijk om op een aantal 
geselecteerde locaties urgentie aan te vragen te vragen. 

Het is soms lastig om als urgente woningzoekende te kunnen kiezen voor een woning buiten de eigen 
gemeente. Urgenten krijgen namelijk na een periode van zelfstandig zoeken een aanbod van de 
woningcorporatie, dat eigenlijk niet mag worden geweigerd. Deze aangeboden woning is vaak binnen 
de eigen gemeente, waardoor het lastig is om naar een andere gemeente te verhuizen. 
Grensoverschrijdend verkeer van urgenten is nog vaak lastig. 

Afwijkende woonruimteverdeling 
Westvoorne, Bernisse, Rozenburg en Bleiswijk hanteren nog het distributiemodel. Dit zijn dezelfde 
gemeenten die tot voor kort vestigingseisen hanteerden. Door de provincie is bepaald dat deze 
gemeenten hun werende status moeten opheffen, maar daarbij zullen ze ook aan het regionale 
aanbodmodel moeten gaan meedoen. Betreft maar een heel klein deel van de regionale woningmarkt. 

Inschrijfduur en loting 
De gehele regio hanteert inschrijfduur als selectiecriterium. Binnen lokaal maatwerk is alles mogelijk, 
dus ook afwijkende selectiecriteria. Lokaal maatwerk moet wel worden aangemeld en de gemeente 
moet hiervoor toestemming verlenen. 

Woonbron is hierop wel een uitzondering. Woonbron heeft een eigen systeem, Te Woon, ontwikkeld. 
Woningen worden in dit systeem onder het label Te Woon worden aangeboden, wat inhoudt dat de 
geselecteerde woningzoekenden kunnen kiezen tussen het huren of kopen van de woning. Daarbij 
wordt de huurprijs bepaald, als voor huur wordt gekozen, door het inkomen van de huurder. De 
woning mag door Woonbron voor een bereikbare of een boven bereikbare huurprijs worden verhuurd. 
Woonbron heeft hiervoor toestemming van VROM. Bij koop kan de koper kiezen voor kopen voor de 
marktprijs of voor KoopGarant. KoopGarant houdt in dat de woning kan worden gekocht met een 
korting. Woonbron houdt bij beide koopvormen het eerste terugkooprecht, als de eigenaar de woning 
wil verkopen. De meeste woningzoekenden kopen via KoopGarant, als ze de woning kopen. 

Loting is het selectiecriterium voor alle woningen van Woonbron. In eerste instantie is toestemming 
door de stadsregio gegeven om dat op basis van een experiment te doen. Uit de evaluatie bleek 
vervolgens dat het systeem van Woonbron een prima systeem is, mits er ook andere systemen in de 
regio bestaan. Het is niet wenselijk als alle woning via loting worden verdeeld. Woonbron heeft 
toestemming van de stadsregio om het experiment voort te zetten en dit systeem wordt opgenomen 
in de regionale verordening, zodat ook andere corporaties de mogelijkheid krijgen om via loting de 
woningen te verdelen. Bestaat niet veel animo voor loting bij andere corporaties in de stadsregio. 

Doelgroep van Woonbron zijn voornamelijk jonge starters en mensen die wel een gokje willen wagen. 
Loting is dan ook prima voor een bepaald segment, maar voor alle woningen in Rotterdam is dit 
ongeschikt. Bezit van Woonbron is gemiddeld genomen, met uitzondering van WBR, slechter dan dat 
van andere corporaties. 

Geen doelstelling geformuleerd over welk percentage van de totale voorraad in de stadsregio mag 
worden verloot. Bij Woonbron is discussie geweest of ouderenwoningen mee zouden moeten worden 
genomen in de reguliere loting. Op dit moment is het zo dat 55+ woningen apart worden verloot, dus 
onder 55+'ers. Woonbron heeft echter niet veel 55+ woningen. 
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WBR 
WBR heeft voornamelijk het bezit dat andere corporaties niet wilden hebben. Deze corporatie is nu 
volop aan het verkopen en is veel bezig met herstructurering. Daarbij overschrijdt de corporatie de 
gestelde norm dat maximaal 25 procent van de woningen buiten de krant om mag worden 
toegewezen. Hier hebben zij geen toestemming voor en met het WBR zal een keer moeten worden 
overlegd over wanneer dit percentage naar normale verhoudingen wordt teruggebracht. 

Diversiteit binnen woonruimteverdeling 
De stadsregio Rotterdam heeft wel keuzevrijheid als doelstelling, maar de wens om te sturen is groter 
dan ooit. Keuzevrijheid is een paradox. Aan de ene kant wordt keuzevrijheid belijd, maar in de praktijk 
stuurt Rotterdam meer dan ooit. Het instrument van woonruimteverdeling wordt overschat. Men denkt 
dat door woonruimteverdeling de samenleving kan worden gestuurd. 

We moeten accepteren dat er allerlei systemen naast elkaar zullen bestaan en moeten niet proberen 
om naar een uniform systeem te streven. Een diversiteit aan systemen is onvermijdelijk, maar 
sommige modellen, zoals het distributiemodel kunnen niet, omdat dit geen openbaar en 
controleerbaar model is. 

Informatie en communicatie 
De aanbodinformatie moet duidelijk zijn. Woningzoekenden hoeven de spelregels en het model niet te 
snappen, maar moeten op objectniveau een keuze voor een woning kunnen maken. Als per woning 
wordt vermeld welke eisen en criteria gelden, zijn verschillende manieren van woonruimteverdeling 
goed te communiceren naar de woningzoekenden. Nadeel hiervan is wel dat het geheel minder 
transparant wordt. 

Voor woningzoekenden is het belangrijk dat het systeem niet te anoniem wordt, maar dat er 
aanspreekpunten zijn, waar woningzoekenden uitleg kunnen krijgen en vragen worden beantwoord. 
Naast een snel, anoniem en digitaal systeem, zal ook persoonlijke ondersteuning moeten blijven 
bestaan. De groep die ondersteuning nodig heeft, wordt op dit moment nog niet voldoende geholpen. 
Het is nu tijd om meer in de persoonlijke kant van het systeem te investeren. 
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De Nieuwe Unie, Rotterdam 
Mevr. J. Vermeeren 
Woensdag 24 mei 13.30 uur 

Vestigingseisen 
In Rotterdam gelden geen vestigingseisen ten aanzien van economische en maatschappelijke binding. 

Rotterdamwet versus lokaal maatwerk 
Alleen door middel van de Rotterdamwet en lokaal maatwerk kun je woningzoekenden bij de poort 
tegenhouden. Verschil tussen Rotterdamwet en lokaal maatwerk is dat de Rotterdamwet het accent 
legt op een werend karakter en lokaal maatwerk op voorranggevend karakter. 

Lokaal maatwerk gaat verder dan de Rotterdamwet. De Rotterdamwet zegt namelijk alleen dat een 
woningzoekende inkomen uit werk moet hebben, terwijl met lokaal maatwerk wordt geprobeerd de 
druk op de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verminderen. Het woonklimaat in een wijk komt 
voornamelijk onder druk te staan als in een wijk teveel mensen met een uitkering wonen of als in de 
wijk sprake is van een te hoge gemiddelde woningbezetting. Lokaal maatwerk is ingebed in een scala 
van maatregelen, terwijl de Rotterdamwet slechts als doel heeft om kansarmen te weren. De 
Rotterdamwet heeft niet als direct doel de leefbaarheid te verbeteren. Met lokaal maatwerk is veel 
meer mogelijk dan met de Rotterdamwet alleen. 

In Pendrecht heeft de Nieuwe Unie eerste pilot met lokaal maatwerk uitgevoerd. In die wijk worden 
de eis van inkomen uit arbeid en eisen ten aanzien van maximale huishoudengrootte gesteld. 

De Rotterdamwet omvat 20.000 woningen in de eerste fase. Dit zijn echter niet de meest 
problematische wijken volgens de scoringslijst van de gemeente, omdat corporaties in sommige 
wijken die lager scoren zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen. De Rotterdamwet wordt 
voornamelijk in wijken ingezet waar weinig sociale woningbouw staat. 
De verwachting is dat de tweede fase onder het nieuwe gemeentebestuur geen doorgang vindt. 

Labelling 
Enorme voorstander om woningzoekenden zelf te laten kiezen, in de wetenschap dat de 
woningzoekenden dat zelf ook goed kunnen. Ongeveer vijftig procent van de woningen wordt op dit 
moment niet meer gelabeld in de regio Rijnmond. Binnen de stadsregio is afgesproken dat de 
vrijkomende voorraad volgens onderstaande verdeling mag worden gelabeld. 
40% voorwaardenvrij 
15% lokaal maatwerk 
15% grote huishoudens en ouderen 
25% herstructurering 
Het aandeel voorwaardenvrij is dus in de werkelijkheid hoger. Gevolg van de keuze voor 'loslaten 
waar het kan' is dat zo weinig mogelijk passendheidscriteria worden gehanteerd. Het aandeel lokaal 
maatwerk zou eigenlijk ook zo klein mogelijk moeten zijn. 

Labelling gebeurt dus of voor ouderen en grote huishoudens of voor lokaal maatwerk. In dit kader 
wordt gelabeld op basis van objectieve meetbare factoren zoals huishoudensamenstelling, leeftijd, 
inkomen en wijkbinding. 

Inschrijfduur 
Woonduur als selectiecriterium voor doorstromers is sinds kort afgeschaft. De corporatie hanteert nu 
voor alle woningzoekenden inschrijfduur, met een overgangsregeling voor de doorstromers. Nog te 
kort ingevoerd om het effect te meten. Het bieden van meer keuzemogelijkheden en kansen aan 
starters is de voornaamste reden geweest voor het afschaffen van woonduur. 

Urgentie 
Ongeveer 7% van de woningzoekenden is urgent. Bij de Nieuwe Unie wordt ongeveer 20 tot 25% aan 
urgente woningzoekenden toegewezen, inclusief herhuisvestingkandidaten. Sprake van een forse 
herhuisvestingopgave. 
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Regionale regels voor urgentie zijn een aantal jaar geleden aangescherpt. De urgentiecriteria zijn door 
de stadsregio vastgesteld en deze gelden voor iedereen. Elke corporatie moet voldoen aan de 
regionale afspraken. Deze zijn vastgelegd in de huisvestingsrichtlijn. Criteria zijn streng, 
woningzoekende te maken hebben met een levensbedreigende situatie. De stadsregio kent twee 
urgentie-instituten, namelijk de NVSH en de dS+V, maar het is de bedoeling dat er een regionaal 
urgentie-instituut komt. 

Urgente woningzoekende krijgt een zoekprofiel dat is gekoppeld aan de urgentie. Met dit zoekprofiel 
moet eerst zelfstandig worden gezocht. Als dit niet lukt, krijgt de woningzoekende door middel van 
directe bemiddeling een woning toegewezen. 

In een aantal kleinstedelijke gemeenten, waar weinig bezit vrijkomt, mag meer dan 15% lokaal 
maatwerk worden toegepast. Dit is ook vastgelegd in de regionale regels. 

Verantwoording 
Woningzoekenden kunnen bekijken op welke plaats ze zijn geëindigd. Op internet staat ook een 
verantwoordingstabel. In deze tabel is de inschrijfdatum, van de woningzoekende aan wie de woning 
is toegewezen, weergegeven. Als de woning aan een woningzoekende met urgentie is gegaan, staat 
dit ook in deze tabel. Op deze manier hebben woningzoekenden ook een indicatie van de wachttijden 
van de woningen. Corporatie geeft nu nog geen informatie over de benodigde inschrijftijd voor een 
bepaalde woning. 

Evaluatie 
Doelstellingen van het systeem zijn geweest dat moet worden gestreefd naar gelijke kansen voor 
starter en doorstromer en dat de kansen van de doelgroep minimaal gelijk moeten zijn aan de kansen 
voor de niet-doelgroep. De slaagkans is gedefinieerd als het aantal geslaagde woningzoekenden in 
verhouding tot het aantal woningzoekenden dat heeft gereageerd op de betreffende woning. De 
slaagkansen van de lage inkomensgroepen, doorstromers, starters, ouderen en jongeren worden 
bijgehouden. 

De gedachtegang is dat meer moet worden vertrouwd op de markt en dat niet voor elk probleem nu 
al een oplossing hoeft te worden verzonnen. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem wordt 
ingevoerd en achteraf wordt gemeten. Dan wordt ook pas gekeken of er moet worden ingegrepen, 
door bijvoorbeeld extra labelling voor bepaalde groepen. 

Kansen voor ouderen en grote gezinnen zijn weinig veranderd doordat nog steeds apart wordt 
gelabeld voor deze groepen. Uit de cijfers van het COS (Centrum voor Onderzoek en Statistiek) blijkt 
dat verschuivingen van slaagkansen ten aanzien van inkomensgroepen en huishoudensamenstelling in 
de praktijk meevallen. 

Net een jaar bezig met het nieuwe systeem en de eerste evaluatie is net geweest. Te zien is dat de 
niet-doelgroep net iets meer kans heeft dan de doelgroep, maar dat komt ook door de hogere 
vertegenwoordiging van starters en jongeren, die op dit moment nog weinig kans hebben nu door de 
overgangsregeling van woonduur naar inschrijftijd. Als de verhoudingen structureel scheef blijken te 
zijn, moet wel worden ingegrepen, maar de verwachting is dat de slaagkansen van deze groepen 
meer naar elkaar toe groeien. 

Het merendeel van de huurders is nog primaire doelgroep. Corporaties bedienen traditioneel het lage 
en midden segment en dat wil de Nieuwe Unie ook blijven doen. Er ontstaat een probleem als er in de 
totaliteit te weinig aanbod is voor de lage inkomensgroep, maar de corporatie heeft op dit moment 
een overschot aan bereikbare woningen. De corporatie vindt het wenselijk als in de toekomst meer 
middeninkomens in sociale huurwoningen blijven wonen, vanwege de positieve invloed op de vitaliteit 
en de samenstelling van wijken. Er kunnen best wat meer woningen naar de koopkrachtige groep, 
zonder dat de slaagkans van de primaire doelgroep in het gedrang komt. 

Elk kwartaal en jaar worden, in opdracht van de Maaskoepel en de stadsregio, de bewegingen ten 
aanzien van de slaagkansen gerapporteerd met als doel om deze te controleren en bewaken. Nog wel 
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sprake van controle in het nieuwe systeem, maar de sturing is er af. Uit de eerste evaluaties blijkt ook 
dat je de woonruimteverdeling prima aan de markt kan overlaten. 

Leefstijl 
Corporatie werkt op dit moment met klantgroepen en klantsegmenten waaraan een woonprofiel met 
kenmerken van de woningzoekende is gekoppeld. Willen in de toekomst woningzoekenden beter 
faciliteren in het zoeken naar een passende woning, maar de corporatie is niet van plan om te gaan 
sturen op leefstijlen. Sturing op leefstijl past ook niet binnen het idee van meer keuzevrijheid. 

De Nieuwe Unie werkt sterk met onder andere klantgroepen, woonprofielen, wijkvisies en 
woonmilieus. Deze zijn alleen nog niet doorvertaald naar de woonruimteverdeling. Willen naar 
profilering van wijken in plaats van toewijzen op basis van leefstijl. 

Meerdere systemen in de regio 
In de stadsregio bestaan op dit moment nog meerdere systemen naast elkaar. Dit is nadelig voor 
woningzoekenden van buiten de regio of voor degenen die zich breed willen oriënteren. De praktijk 
wijst ook uit dat 70% van de huishoudens binnen een straal van twee kilometer verhuist. Het streven 
van Woonnet Rijnmond is wel om meer corporaties uit de stadsregio te betrekken in één systeem. 

De gestelde regels, en niet het systeem, sturen. Een woningzoekende kan net zo gemakkelijk in 
Voorne-Putten voor een woning terecht als in Rotterdam, als hij of zij zich maar inschrijft in deze 
gemeenten. De keuzevrijheid vermindert niet als gemeenten verschillende modellen hanteren. De 
woningzoekende moet alleen wel meer moeite doen. Verminderde transparantie stelt eisen aan het 
kennisniveau van woningzoekenden, maar beperkt niet de keuzevrijheid. 

Tevredenheid 
Corporatie is tevreden over de verandering die is ingezet. Er moet wel een keer worden onderzocht 
wat de klant van het nieuwe systeem vindt. 

De waarde en impact van woonruimteverdelingsmodellen wordt vaak overschat. Het aanbod stuurt 
zichzelf. Leefbaarheid kan je op korte termijn verbeteren met woonruimteverdeling, maar daarnaast 
moet je veel meer extra doen. De oplossing zit in een combinatie van fysieke en sociale ingrepen en in 
dat geheel wordt de woonruimteverdeling dus overschat. Wijken nemen een plaats op de ladder van 
de woningmarkt en deze hiërarchie is onvermijdelijk. De Nieuwe Unie streeft naar vitale en 
aantrekkelijke wijken, waar voldoende menging in zit. En met passende woonmilieus voor de 
doelgroep. Het is een illusie om te denken dat iedereen door elkaar wil wonen. Het is de opgave van 
een corporatie om een goed product en goed basisniveau te leveren, zowel fysiek als sociaal. 
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Woonbron, Rotterdam 
Mevr. M. van Sprundel 
Vrijdag 2 juni 16.00 uur 

Rotterdamwet 
Woonbron gaat daarin mee. Wel moet de wet worden gekoppeld aan een aanvalsplan voor de 
betreffende gebieden door partijen in de wijk, m.n. sociaal. Een wet over woonruimteverdeling alleen 
is niet genoeg 

Het is belangrijk de negatieve spiraal in sommige wijken te doorbreken, onder andere door hoge 
mutatiegraad. Schiemond en Beverwaard zijn voorbeelden waar een voorloper van de Rotterdamwet 
is toegepast. Wet is nog te kort van kracht om effecten te meten. Wel is in Schiemond onder andere 
de veiligheidsindex omhoog gegaan, wat betekent dat mensen zich daar veiliger voelen. Maar dat is 
meer het effect van onze totale intensieve beheerinspanningen in dit gebied, dan van de wet. 

Rotterdamwet heeft maar betrekking op een klein deel van woningen en er zijn dan ook genoeg 
woningen over waar geweerde woningzoekende wel terecht kunnen. Goede beargumentering bij 
toepassing op bepaalde gebieden en een tijdelijk karakter zijn bij deze wet belangrijk. 

Twee huurprijzen en Te Woon 
Woonbron kent een twee prijzen systeem, wat inhoudt dat huurders met een inkomen beneden de 
ziekenfondsgrens (ongeveer 33.000 euro per jaar) een lagere huurprijs betalen dan huurders boven 
deze grens. De bepaling van een van de twee huurprijzen wordt pas na de selectie van een 
woningzoekende gedaan. 

Het Te Woon concept houdt in dat huurders uit vier verschillende soorten huur- of koopvormen 
kunnen kiezen. Huidige huurders konden ook kiezen uit een van de vier Te Woon varianten. Van de 
huidige klanten kiest gemiddeld 8% voor een koopvormen. Bij leegkomende woningen wordt 
voornamelijk gekozen voor huren. De reden hiervoor kan aan het medium woonkrant liggen. De 
woonkrant wordt namelijk vooral gebruikt door woningzoekenden die een huurwoning zoeken. 

Woonbron heeft als doel om meer (koopkrachtige) middeninkomens voor de stad te behouden en aan 
te trekken. Om ook bij deze klanten de mogelijkheden van Te woon onder de aandacht te brengen, 
wordt gezocht naar andere kanalen. Woonbron probeert daarom ook andere media dan de woonkrant 
te gebruiken, zoals loting bij bezichtiging en een banner op de website funda.nl. 

Op dit moment geldt Te Woon voor 10.000 woningen. De bedoeling is dit binnen twee jaar uit te 
breiden naar 20.000 woningen. Het concept Te Woon vereist ook een ander type organisatie van de 
corporatie. Woonbron houdt terugkooprecht bij verkoop, zodat de voorraad op termijn weer 
aangepast kan worden aan andere behoeftes van de maatschappij, zoals meer vraag naar goedkope 
woningen. Woonbron behoudt daarmee lange termijn binding met de buurt. 

Leefstijlen 
Vooraf informatie verstrekken aan de woningzoekende over het woonmilieu is belangrijk. Woonbron 
geeft in de advertentie een omschrijving van de wijk of buurt waar de woning in staat, met het doel 
om passende huurders ten aanzien van leefstijl te verleiden. Doel is woonplezier van huidige en 
nieuwe klant te versterken. 

Loslaten waar het kan, sturen waar het moet 
Het loslaten van labels aan woningen past in de filosofie van Woonbron. Uitzonderingen hierop zijn 
seniorenwoningen en woningen voor grote gezinnen. 

Het constant bijstellen van labels en criteria bij 'problemen' moet worden tegengegaan, omdat niet 
transparant en beperkt voorspelbaar is wat er precies gebeurt met de slaagkansen van verschillende 
groepen. Uit het verleden blijkt dat je dan toch steeds achter de feiten aanloopt en allerlei bijeffecten 
creëert, die je weer moet gaan herstellen. 
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Woonbron heeft een afspraak met de gemeente Rotterdam dat tweederde van de vrijgekomen 
voorraad aan de BBSH-doelgroep wordt toegewezen. Binnen dit kader is een eigen invulling mogelijk. 
Cijfers worden gemonitord, ook ten aanzien van positie urgenten. 

Er is door het loslaten van labelling geen overstroom van hogere inkomens in goedkope 
huurwoningen te verwachten, omdat Woonbron op basis van haar 2 huren methodiek, koopkrachtige 
huishoudens de markthuur laat betalen. Het aandeel mensen dat de markthuur betaalt, is op dit 
moment nog bescheiden. Bij Woonbron komt dit zelfs te weinig voor en wordt er naar manieren 
gezocht om koopkrachtige woningzoekenden aan te trekken. 

Woonbron redeneert vanuit een gebiedsvisie. Voor alle gebieden waar Woonbron actief is, is of komt 
er een gebiedsvisie waarin bekeken wordt welke kwaliteiten versterkt moeten worden om het gebied 
te versterken, meer identiteit te geven en aantrekkelijker te maken voor bepaalde leefstijlen. In 
sommige gebieden is een instroom van middeninkomens daarbij wenselijk. Een dergelijke gebiedsvisie 
wordt regelmatig op basis van 'branding' gemaakt (bepalen van 'merk' van de wijk). 

POL-model 
Woondrecht is fusiepartner van Woonbron en hanteert al enige tijd het zogenaamde POL-model. Een 
voordeel van dit zogeheten optiemodel is dat de corporatie veel met de consumenten aan tafel zit om 
wensen door te spreken en een match te maken met de beschikbare woningen. Dit zorgt voor meer 
betrokkenheid en een grote kennis van de klant. Het begeleiden van woningzoekenden is dan ook een 
goed aspect van het POL-model. 

Loting 
In het oude aanbodmodel waren sommige groepen onterecht bevoordeeld. In dit systeem werden bij 
problemen de labels aangepast, waardoor op den duur de verschillende kansen van woningzoekenden 
erg onduidelijk en weinig beargumenteerd waren. Behalve het hanteren van labels creëerde ook het 
selectiecriterium woonduur ongelijke slaagkansen voor groepen woningzoekenden. Bij woonduur 
wordt bijvoorbeeld soms jarenlang fijn wonen beloond met voorrang, wat erg onlogisch is. 
Doorstromers hadden in het oude model veel kans. Starters hebben in het huidige model meer kans 
ten opzichte van oude situatie. 

Ongeveer 80% van de woningvoorraad wordt verloot en 20% wordt verdeeld via het aanbodmodel. 
Bij invoer van het lotingmodel had Woonbron te maken met een groot stuwmeer aan urgenten die 
moesten worden geholpen. Dit bleek via het lotingmodel erg onpraktisch te zijn, waardoor een deel 
van de woningvoorraad weer onder het aanbodmodel kwam te vallen. In dit model is urgentie (en de 
daarbij horende voorrang) beter in te passen. Idee van loten vervalt namelijk als voorrang wordt 
toegestaan. Een deel van de woningen wordt op dit moment binnen het aanbodmodel aan urgenten 
toegewezen. Er wordt dus ook nog een aantal woningen via het aanbodmodel aan reguliere 
woningzoekenden verdeeld. 

Loting biedt weinig zekerheid, maar klanten geven aan dat het bestaan van verschillende systemen 
(rest van Rotterdam hanteert aanbodmodel en Woonbron hanteert het lotingmodel) positief is. 
Uit een recent onderzoek onder huurders blijkt dat de klant het aanbodmodel en eventueel meerdere 
systemen het eerlijkst vinden. Woonbron vindt echter verloting voor de gehele voorraad het meest 
eerlijk. Iedereen heeft dan gelijke nood, alleen urgenten hebben meer nood. 

Loting is op dit moment nog een experiment, maar het is de bedoeling dat het wordt opgenomen in 
de regionale woonruimteverordening. Een grote stap is echter al gemaakt in het meer loslaten van 
labels in Rotterdam. 

Zoekprofiel 
Het idee is om in de toekomst te gaan werken met zoekprofielen bij Woonbron. Bij een match van 
vrijgekomen woning en zoekprofiel, krijgt de woningzoekende een bericht dat een passende woning 
vrijkomt, waarop de woningzoekende vervolgens zelf moet reageren. Klant moet zelf actief blijven. 
Het berichtje dient als service en hulpmiddel om binnen het aanbod de woning te vinden die goed bij 
je past. 
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Woonkrant 
Woonkranten zijn af te halen bij afhaalpunten en worden niet meer zoals vroeger huis-aan-huis 
verspreid. Tachtig procent van de woningzoekende zoekt en reageert al via internet. In de toekomst is 
het ook goed denkbaar dat de woonkrant wordt vervangen door internet met eventueel persoonlijke 
hulp in zogenaamde woonwinkels. 

Evaluatie 
Wordt een kwartaalrapportage uitgebracht door Woonbron en door de gemeente. 

Woonbron hanteert zelf een Balanced Scorecard. Hierin worden succesbepalende factoren 
gedefinieerd die door prestatie-indicatoren meetbaar worden gemaakt. Uitgebreider te zien in 
meegekregen document. 

Vanuit het nieuwe WMS worden de mogelijkheden van rapportages uit de woonruimteverdeling de 
komende tijd groter. 

Toekomst 
Het aantal verschillende modellen in de regio zou moeten verdwijnen om te zorgen voor meer 
transparantie en keuzevrijheid voor de klant.. Schotten zouden moeten verdwijnen. Woonbron ziet het 
liefst een bredere toepassing van het lotingmodel. 

De beweging tot nadere samenwerking in de regio op dit gebied is beperkt. 
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Vestia, Rotterdam 
Dhr. Van der Vlist 
16 mei 10.00 uur 

Dhr. Van der Vlist is voormalig voorzitter en directeur van de SVH. De focus van het interview ligt op 
Rotterdam, maar soms wordt naar de Haagse situatie verwezen. 

Vestigingseisen 
Rotterdam kent geen eisen ten aanzien van maatschappelijke en economische binding. Vestia is 
absoluut tegen vestigingseisen. 

Huisvestingswet staat invoering van vestigingseisen niet toe, maar laat wel toe om ze te houden. 
Sommige gemeenten hebben eisen laten vervallen in de geest van Huisvestingswet 

Amsterdam en Utrecht hanteren nog wel vestigingseisen. Amsterdam en Utrecht hebben hierdoor een 
redelijk grote drempel opgeworpen. Discussie geweest met deze steden en gesproken over het laten 
vervallen van de eisen, maar worden nu nog steeds gehanteerd. Ook wel onderzoek naar gedaan 
omdat er angst was om het afvoerputje ten aanzien van lage inkomens te worden. Zou erg zijn als 
lage inkomens zich verplaatsen naar Den Haag en Rotterdam. Dit kan echter niet worden gemeten, 
omdat er geen experimentgroep is en geen registratie is van gebondenheid aan de regio. Het is meer 
gevoel dat het schadelijk is als de ene regio open is en de andere niet. Rotterdam kent een 
goedkopere voorraad, dus probleem speelt eerder bij Rotterdam. 

Er zijn een aantal kleine corporaties die 'eigen volk eerst' willen. Dit kan in de later genoemde 15% 
maatwerk (pagina 2, sturen waar het moet), dat wel moet worden aangevraagd. In deze 15% kan 
dus ook maatschappelijke binding als criterium staan. 

Rotterdamwet 
Discussie Rotterdamwet is voornamelijk in gang gezet door problemen bij particuliere verhuurders, 
situaties van illegale bewoning en overbewoning. 

De Rotterdamwet geldt wet voor gebieden, maar binnen die gebieden kon geen onderscheid tussen 
particuliere en sociale huur worden gemaakt, dus er is nu sprake van alleen onderscheid naar 
gebieden en daarbinnen niet specifiek naar verhuurder. Dat terwijl iedereen ziet dat het probleem niet 
ligt bij corporaties, ten aanzien van moment nul, de woonruimteverdeling. Ook na moment nul kan 
corporatie nog veel doen via bijvoorbeeld GBA-check, meldnummer, onderhuur tegengaan. Maar dit is 
een ander probleem 

Haaglanden heeft een verordening voor de particuliere sector. Deze geldt voor gehele stad, maar is 
niet geëffectueerd. 

Ongeveer 20.000 woningen zijn uitgesloten voor mensen met een uitkering. De woningcorporaties zijn 
geen voorstander, behalve Woonbron. Dit ligt deels aan de ideologische opvatting van verschillende 
mensen. Vestia is niet gecharmeerd van de politieke toon, polarisatie en het afzetten tegen bepaalde 
groepen in maatschappij. 

In eerste instantie was alleen Woonbron voor en Vestia tegen. De rest van de corporaties was wat 
ambivalenter. Veel irritatie opgeleverd tussen corporaties, eerst was dus iedereen tegen, uiteindelijk is 
alleen Vestia tegen gebleven. 

Een corporatie is er voor lage inkomens. Zijn best bereid om problemen tegen te gaan, maar niet door 
een hele wijk te stigmatiseren. Maatwerk is een betere oplossing. Rotterdamwet doet wijken meer 
schade dan het oplevert. Levert voor corporaties maar weinig op en dat resultaat kan ook op andere 
manieren bereikt worden. Vestia is voorstander van minder segmentatie, maar dus niet door de 
Rotterdamwet. Het doel is goed, alleen het middel klopt niet. Karakter van puur weren is ook niet 
correct. 
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WBR wordt het meest getroffen, maar zij hebben een andere manier van lobby. Het WBR heeft 
namelijk ruimere mogelijkheden gekregen voor het toepassen van de hardheidsclausule. 

Regio neemt geen extra taakstelling ten aanzien van probleemgroep op zich. De regio moest 'zijn taak 
vervullen', verder zijn er geen harde afspraken over het opvangen van lage inkomens gemaakt. Vestia 
wilde de Rotterdamwet vervolgens compenseren in eigen bezit door meer te labellen voor lage 
inkomens in andere wijken. Discussie met onder andere Pastors, omdat verplaatsen van het probleem 
naar een naastliggend gebied niet de bedoeling was. 

In Haaglanden is er meer afstemming tussen gemeenten en is opvang beter geregeld. In de regio is 
daar ruimte gemaakt voor lage inkomens door gelijke labelling voor lage inkomens. Opvang van eigen 
lage inkomens daar blijft dus wel mogelijk, maar er bestaat een grote kans dat er ook lage inkomens 
uit de stad (Den Haag) naar de randgemeenten vertrekken. Meer spreiding van lage inkomens over de 
regio is hier dan ook een doel. 

Juridisch klopt Rotterdamwet waarschijnlijk voor een deel niet met Huisvestingswet, Europese vrijheid 
van vestiging en Woningwet. Hoge Raad heeft wel bedenkingen. 

Niemand in politiek durfde tegen te zijn door politiek klimaat van dat moment. Wel veel vragen over 
juridische houdbaarheid. 

Impact valt wel mee. Rotterdamwet betreft maar een klein deel van de woningen. Absorptievermogen 
van Rotterdamse woningvoorraad is groot genoeg. Intentie was om de wet voor een dubbel aantal 
woningen te laten gelden. Dit was voor de lobby van de corporaties (om woningen van de lijst af te 
krijgen). Ook na evaluatie kan het aantal woningen waarvoor de wet geldt worden uitgebreid tot 
40.000 woningen. Dan wordt het probleem wel groter, voornamelijk omdat het alleen de goedkope 
woningen betreft. Proberen lobby voor uitbreiding weer tegen te houden. 

Sturen waar het moet en loslaten waar het kan 

40% zonder labels 
20% voor ouderen 
25% lokaal maatwerk voor urgenten en stadsvernieuwingsurgenten 
15% aanvragen van maatwerk 

In Rotterdam geldt sinds kort een systeem van 'sturen waar het moet en loslaten waar het kan'. Dit 
houdt in dat een groot deel van de woningen niet meer mag worden gelabeld. Dit is te begrijpen bij 
drie- en vierkamerwoningen, waar genoeg van zijn. In andere wijken zal echter waarschijnlijk 
verdringing plaatsvinden door hoge inkomens in goedkope woningen (bijvoorbeeld Noord en 
Hoogvliet). Vestia heeft zichzelf ten doel gesteld dat 70% van de totale voorraad naar BBSH 
doelgroep gaat. Dit lukt in wijken als Zuidwijk en de Afrikanerwijk, maar dus niet in Hoogvliet en 
Noord. 

Op dit moment mogen er dus geen criteria worden gesteld aan vrijkomende woningen, met 
uitzondering van grote woningen en seniorenwoningen (55+ ). Bij een deel mag nog wel worden 
gelabeld, maar dit moet van tevoren worden aangevraagd. Vestia heeft hier moeite mee, omdat dit 
ten koste gaat van de flexibiliteit en snelheid. Vestia wil niet perse hele wijken labelen, maar ingrijpen 
als dat nodig blijkt. 

Dit is ook ingezien en binnenkort wordt de 40 procent 'zonder labels' opgedeeld in 20 procent 'zonder 
labels' en 20 procent die zonder aanvragen kan worden gelabeld. 

Maatwerk 
Peperklip is een goed voorbeeld van leefstijltoewijzing door maatwerk. Daar zijn 550 huishoudens 
door maatwerk er weer bovenop gekomen. Er is veel sturing mogelijk op lager niveau. Lage inkomens 
zijn niet per definitie een probleem. Met labelling is goed te sturen. 
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Nieuwbouwbeleid voegt maar 1 procent per jaar aan de totale woningvoorraad toe, maar bij 
woonruimteverdeling is er sprake van 8 tot 10 procent mutatie. Dit biedt veel meer mogelijkheden om 
met woonruimteverdeling groepen te spreiden. 

In Haaglanden geldt labelling op basis van huishoudensamenstelling, leeftijd en inkomen. 
Daarnaast ook maatwerk (gebondenheid eigen gemeente, type achtergelaten woning) wat wel moet 
worden aangevraagd. Aanvraag wordt beoordeeld op tijdelijkheid, proportionaliteit en goede 
onderbouwing. 

Daarnaast moet in Haaglanden 70% van de totaal vrijkomende woningen aan de BBSH doelgroep 
worden toegewezen. Door nieuwbouw wordt de woningvoorraad steeds duurder, waardoor soms ook 
huren moeten worden verlaagd tot aftoppingsgrens. 

Sturing en gelijke kansen 
Niet iedereen moet gelijke kansen krijgen. Het moet een beetje in verhouding zijn. Lage inkomens 
moeten grotere kans hebben dan hoge inkomens, omdat ze afhankelijk zijn van corporatie en niet 
terechtkunnen op de markt bij een particuliere verhuurder of in de koopsector 

Bij 70% van de vrijkomende woningen toewijzen aan de primaire doelgroep zijn de kansen van 
doelgroep en niet doelgroep ongeveer gelijk. Dit zijn ervaringscijfers. In Rotterdam moet er misschien 
wat meer worden toegewezen aan de doelgroep, omdat er meer doelgroep is. 

Sturen wordt vaak als betuttelend en vrijheidbeperkend ervaren. Vestia dwingt echter niemand ergens 
te wonen, maar weert alleen mensen, op basis van bijvoorbeeld maximum inkomen. Iedereen mag 
overal komen wonen, alleen niet in niet-passende woningen. Zoetermeer gaat bijvoorbeeld niet op 
slot als er wordt gelabeld, alleen komen sommige woningzoekenden niet voor de hele Zoetermeerse 
woningvoorraad in aanmerking. 

In Rotterdams systeem mogen slaagkansen niet teveel van elkaar afwijken, anders gaan de 
corporaties samen met gemeente sturen. In overleg met elkaar wordt bepaald wanneer iets 
maatschappelijk ongewenst is qua slaagkansen, op basis van onderzoek en discussie. Dit vervolgens 
bijsturen met labelling, maar kan ook met nieuwbouw. 

Vestia vindt dat sturen niet slecht is, dat je het kan gebruiken om betere buurten, meer evenwicht in 
de regio te creëren. Vestia durft verantwoordelijkheid te nemen dat de ene woningzoekende beter 
hier en de ander beter daar kan wonen. Klinkt wat arrogant, maar overlaten aan vrije markt is wat 
goedkoop voor een corporatie. Corporatie moet durven om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. 

Bij het KAN-experiment doet zich wel degelijk verdringing voor en sturen de corporaties ook een 
beetje bij. Iemand die meer verdient kan langer wachten om kansen te verzilveren en heeft daardoor 
voorrang, daardoor verdringing van vooral jonge lage inkomens in bepaalde segmenten. Worden 
vervolgens in bepaalde gebieden gedrukt waar de slaagkans voor die groep groter is, maar dit is 
maatschappelijk niet wenselijk. 

Bij bijvoorbeeld een lage huur nieuwbouwwoning in de VINEX ben je als corporatie eigenlijk verplicht 
om deze ook daadwerkelijk aan lage inkomens toe te wijzen. Anders zonde van het geld. Onrendabele 
top en maatschappelijk geld zijn bestemd voor lage inkomens. 

Doet zich wel een probleem voor bij stijgende inkomens, bijvoorbeeld student, die met een laag 
inkomen start, maar snel meer begint te verdienen. Sommige mensen gaan nooit meer weg, terwijl 
woonquote blijft dalen. Daaraan kan je weinig doen. Eigenlijk zou jaarlijkse huurverhoging moeten 
worden bijgesteld aan de inkomensstijging om de huurprijs meer passend te krijgen. Mag alleen niet 
van politiek, maar zou wel meest rechtvaardig zijn. 

Bezig met trucjes om huur passend aan inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld een experiment dat in het 
huurcontract wordt opgenomen dat over 5 jaar wordt bekeken wat de huurverhoging wordt 
(Westland). Nieuw huurbeleid biedt hier ook mogelijkheden voor. Toch geen voorstander van nieuwe 
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huurbeleid. Corporatie mag op dit moment een bestaande huurder niet vragen naar het inkomen. Dit 
moet worden opgenomen in contract bij afsluiten huurcontract. 

Nieuwe huurbeleid biedt mogelijkheden. Volgens minister zou een corporatie de huurprijs moeten 
verhogen en als huurder vervolgens kan aantonen dat hij huursubsidiegerechtigd is (via 
belastingdienst), kan huurverhoging weer worden gematigd. Corporatie legt bewijslast op deze manier 
aan de andere kant neer, wel kans dat huurders dit niet goed snappen, leidt tot calculerend gedrag. 
In naam scheiden is een voorbeeld. 

Je moet de ruimte hebben om te kunnen labellen. Maatwerk in wijk, buurt of portiek. Pro-actief 
ingrijpen om meer spreiding te krijgen. 

Geen afspraken binnen verhouding BBSH/niet BBSH, ten aanzien van bijvoorbeeld de verhouding van 
slaagkansen tussen jongeren en ouderen. 
Overgrote deel van woningzoekenden is jong en starter. Vestia: 35% van de woningen (totale 
voorraad) moet gelabeld zijn voor jongeren onder de 27 jaar, maar je mag maar 15% labellen. Vorig 
jaar is deze doelstelling dan ook niet gelukt, doordat niet mag worden gelabeld, daarom komt ook 
(van de 40% zonder labels) 20% terug als mogelijkheid om te labelen. Ruimte om te manoeuvreren is 
erg klein. 

Denken de komende tijd wat meer te kunnen sturen. Lokaal is bepaald dat 20% mag worden 
gelabeld, dus als Woonbron minder labelt, kan Vestia meer labelen. Weinig corporaties labelen, dus 
Vestia kan ruimte van anderen 'inpikken'. Soep wordt niet zo heet gegeten als dat deze wordt 
opgediend. 

Sturen is een rotwoord, maar je stuurt niemand ergens heen, je sluit wel groepen uit. 

Woonbron zit ideologisch anders in discussie. Vestia heeft maatschappelijke doelen ten aanzien van 
jongeren en leefbaarheid. Woonbron vindt markt en keuzevrijheid belangrijker. 

Leegstandswet 
Woningen op de slooplijst worden via de tijdelijke leegstandswet verhuurd. Fors aantal woningen, 
daar voornamelijk problemen met jongeren. Lagere inkomens brengen ook problemen met zich mee, 
huurderving, lage betalingsmoraal bij bijvoorbeeld jongeren, meer uitzettingen. 
In het kader van leefbaarheid doet Vestia aan tijdelijke verhuur aan jongeren en studenten. Niet elke 
corporatie zit te wachten op jongere met laag inkomen, omdat deze een bepaald risicoprofiel met zich 
meebrengen. 

Middeninkomens 
Groep net boven BBSH groep wordt grootste probleemgroep in Haaglanden, omdat deze ook niet 
kunnen kopen. Sociale koop (140.000 - 180.000) zou een oplossing in Haaglanden kunnen zijn, past 
goed bij die groep. 

Voorbeeld van Baarndrecht waar sociale koop werd gerealiseerd. Veel animo, 117 woningen, 2000 
gegadigden. Systeem van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Iedereen mocht op deze woningen 
reageren, was eis van gemeente. 

Middeninkomens tot 33.000 behoren ook straks tot BBSH-doelgroep (volgens minister Dekker), wel 
opletten op kansen binnen die BBSH-doelgroep. Eventuele verdringing moet goed worden gemonitord. 
Een eerste verdringing is niet erg, omdat de middengroep ook minder kans heeft gehad laatste jaren. 
Zit echter wel een probleem. 

Leefstijl 
Leefstijlwonen is een nadere detaillering van labelling. Labelling is anoniemer en leefstijlwonen is 
beter toe te passen per complex. Je verliest wel transparantie, maar de corporatie geeft hierover 
verantwoording. 
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Palensteijn en Peperk/ip 
Palensteijn (leefstijl per flat, 3 hoogbouwflats) en Peperklip (leefstijl per portiek) kennen 
leefstijlwonen. 
Bestemmen van de complexen voor een wat homogenere groep. In de advertentie staat dat de 
woningzoekende moet voldoen aan bepaalde eigenschappen. Deze zijn moeilijk te toetsen, behalve in 
een intake gesprek. In dat gesprek is mogelijkheid om woningzoekende te adviseren en bij te sturen, 
maar is moeilijk om iemand af te wijzen. 
In Peperklip zijn leefstijlen gecombineerd met gezinssamenstelling (bijvoorbeeld 
eenouderoudergezinnen, ouderen, studenten). Deze groepen helpen elkaar (computerles van 
studenten aan kinderen en wederdienst terug). Wordt sterk gekeken naar wat bij elkaar past. Ook een 
flat bestemmen voor mensen die niets met elkaar te maken willen hebben. 
Zoetermeer Palensteijn: zetten eenmalig een advertentie, waarbij met alle mensen die reageren een 
gesprek wordt aangegaan, toewijzing op basis van inschrijfduur, maar niet onvoorwaardelijk, kijken 
ook naar passendheid, dus als nummer twee beter past, kan deze de woning toegewezen rijgen voor 
nummer één, fingerspitzengefuhl. 

Urgentie 
Streng urgentiebeleid, bij sociale moet bijna sprake van doodsbedreiging zijn, verder ook urgent bij 
stadsvernieuwing. Medische urgentie kent een stevige procedure. 
Rotterdam krijgt straks nieuw urgentie-instituut (per 1 juli) voor Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, 
Schiedam. 
Aantal urgenten moet beperkt worden gehouden anders is het model ten dode opgeschreven. 
25% urgenten is eigenlijk al te hoog. Medische en sociale urgentie is maar 1 tot 2% van totaal aantal 
urgenten. Worden in Haaglanden (door onderlinge afspraken) gemiddeld ongeveer 1500 woningen 
per jaar gesloopt, om constante stroom van urgenten te krijgen. Rotterdam kent dit niet. Hier is alleen 
sprake van afstemming aan de voorkant, maar niet aan de achterkant. Vorig jaar kende Vlaardingen 
40% stadsvernieuwingsurgenten door sloop en uitplaatsing. 

Met name wordt sociale urgentie in sommige gemeenten makkelijker verleend dan in andere 
gemeenten anderen. De ene is wat ruimhartiger bij bijvoorbeeld scheidingen dan de ander. 

Inschrijfduur en loting 
Corporaties in Rotterdam hanteren inschrijfduur, vroeger leeftijd en woonduur (in Haaglanden, voor 
starters inschrijfduur, en Rotterdam zijn deze criteria twee jaar geleden afgeschaft). Slimme ouders 
zorgen ervoor dat hun kind zich op de leeftijd van 18 jaar inschrijft. Hanteren van leeftijd ondervangt 
dit, iedereen heeft zo een slimme ouder. Inschrijfduur blijkt uit onderzoeken (SVH en Woningnet) als 
meest eerlijke criterium ervaren. Je krijgt echter wel het slimme ouder effect terug, woningzoekende 
wordt zelf geacht initiatief te nemen. 

Woonbron heeft onderzoek gedaan onder eigen huurders, kwam uit dat loten beter was. Bij loting is 
niet per definitie de kans voor iedereen gelijk. Bij loten kan je nog steeds labellen. In Haaglanden 
starten een aantal corporaties met loting. Je stuurt absoluut niet met loting. Ongewisse uitkomst. 

Vestia is tegen loting, iets wat een primair goed is, moet niet worden verloot. Urgentie werkt ook niet 
bij lootwoningen. Je sluit eigenlijk een groep uit. Als urgentie geldt, dan verzwakt het idee van loting, 
hoewel dat ook zo is in het aanbodmodel. Vestia loot niet mee in Rotterdam en Haaglanden. 

Inschrijfduur lokt shopgedrag uit. Loten heeft wel als voordeel dat mensen sneller kansen grijpen en 
minder wordt geweigerd. Met inschrijfduur kan je zelf meer je eigen lot bepalen. Loten is een hype 
binnen thema keuzevrijheid. Waait wel weer over. 

Bij Haaglanden moet je betalen voor de inschrijving, daardoor meer serieuze woningzoekenden. 
Gemiddelde wachttijd voor starter is maar 18 maanden. 

Evaluatie 
In Rotterdam is afgesproken dat de slaagkansen van verschillende doelgroepen niet teveel van elkaar 
mogen afwijken. De BBSH doelgroep moet minimaal dezelfde slaagkans hebben als niet-doelgroep. 
Groepen die worden vergeleken zijn niet van tevoren bepaald en kunnen dus verschillen. Voornamelijk 
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vergelijkingen op basis van leeftijd, inkomen en huishoudensamenstelling, omdat deze gegevens 
worden geregistreerd. In de teller staat hoeveel woningen er zijn toegewezen en in de noemer 
hoeveel woningzoekenden (per doelgroep) er zijn. 

Elk kwartaal wordt gerapporteerd, zowel door Maaskoepel (Rotterdam) als door SVH (Haaglanden), 
wat elke corporatie procentueel heeft gedaan. Corporaties worden ook aangesproken door collega's 
(bij SVH iets sterker door 70%-grens) bij overschrijding. Gegevens worden geregistreerd per gebied 
en per corporatie. Alle Vestia vestigingen worden individueel door Vestia zelf ook bekeken. Bij 
overschrijding wordt vestiging door de hoofdvestiging hier ook op aangesproken. Bijsturen gebeurt 
voornamelijk door scherper labellen. Vestia hoeft bijna niet meer te corrigeren, komen bijna 
automatisch uit op 70%/75%. 

Per vestiging van Vestia in Den Haag zijn er verschillen in taakstelling, afhankelijk van de situatie 
(aandeel goedkope woningen). De andere vestigingen in Den Haag compenseren dit vervolgens. 

WMS 
In Haaglanden wordt onderscheid gemaakt tussen gerichte zoeker, oriënterende woningzoekende en 
directe zoeker. De directe zoeker is een betrekkelijk kleine groep en betreft vaak de wat minder 
populaire woningen. 

Geen bezwaar tegen optiemodel/gericht zoeken. Woningzoekende moet el zelf actie ondernemen. Als 
woning vrij komt, krijgt woningzoekende een waarschuwing. Vervolgens kan de woningzoekende 
reageren op de woning. Selectie op basis van inschrijfduur blijft bestaan. 

Optiemodel kan woningzoekende overvallen, waardoor hogere weigeringsgraad ontstaat. Gericht 
zoeken is veel flexibeler. 

Regionale samenwerking en afstemming 
In Haaglanden zit alles in een systeem, terwijl de regio Rotterdam meerdere systemen kent. 
Ridderkerk heeft bijvoorbeeld een eigen systeem en die niet op de algemene site staat. Lokale 
woningzoekendenvissen daardoor in een kleinere vijver, daardoor meer slaagkans. Ook het geval in 
Krimpen aan den IJssel. Maaskoepel wil het liefst alle gemeenten in één systeem krijgen. 

Woonnet Rijnmond beslaat maar een bepaald deel van de stadsregio. Gemeenten zijn soms wel blij 
met een afgezonderde positie, omdat op deze manier de instroom van lage inkomens uit andere 
gemeenten wordt tegengehouden. Dit is ook in de slaagkansen terug te zien. 

In Haaglanden bestaat wel die bereidheid om woningzoekenden uit Den Haag op te vangen, hoewel 
daar eerst ook weerstanden in de regio bestonden. 

Voorbeeld van Nootdorp, in het oude systeem kregen woningzoekenden voor elke ingeschreven 
maand een punt. Dit puntenaantal was vervolgens het selectiecriterium. Als de kansen van vestigers 
teveel stegen, werden aan Nootdorpers extra punten gegeven, waardoor ze meer kans kregen dan 
woningzoekenden van buiten Nootdorp. Op deze manier werd de eigen markt beschermd en kwam 
een Hagenaar dus eigenlijk nooit aan bod. 

Stad kan niet zonder regio en vice versa. Als het met de stad slecht gaat, gaat het met de regio 
slecht. Dat besef werd langzaamaan in Den Haag bestuurlijk geaccepteerd. Daarom ontstond de 
bereidheid om gezamenlijk op te trekken ten aanzien van onder andere woonruimteverdeling. 

In Den Haag hoor je veel minder over tegenstellingen, hoewel dit de meest gesegregeerde regio van 
het land is. De laatste jaren is Den Haag trouwens wel in mindere mate gesegregeerd. Contrasten 
zijn minder sterk zichtbaar dan in Rotterdam. Dit komt deels door de woonruimteverdeling, maar ook 
door meer daadkrachtige gemeentebesturen. In Rotterdam bestaat minder het besef en de waarde 
van samenwerking. 

PvdA heeft sterk het beeld van 'wij weten wat goed voor u is' voor ogen. In Haaglanden is meer 
sprake van compromis en minder polarisatie. Dat zie je ook deels in de woonruimteverdeling terug. 
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Vestigingseisen van Brielle en Rozenburg, Oost/Westvoorne, Bleiswijk worden binnenkort afgeschaft. 
In die gemeenten wordt genoeg gebouwd, waardoor het recht vervalt om eisen te stellen. 
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Stadswonen, Rotterdam 
Dhr. Benraad 
17 mei 2006, 17.00 uur 

Doelgroep 
Stadswonen is de enige studentenhuisvester in Rotterdam en richt zich voornamelijk op studenten. 

Daarnaast wil de corporatie ook de starters bedienen. Niet alle starters zijn eigen klanten (oud
studenten), maar oude klanten hebben wel voorrang. De reden hiervoor ligt in het feit dat 
Stadswonen wooncarrière erg belangrijk vindt. Het is van belang om studenten aan Rotterdam te 
blijven verbinden. Stadswonen wil deze studenten verleiden om te blijven door het aanbieden van 
passende woningen. 

Daarbij huren ook een aantal speciale groepen bij Stadswonen. De corporatie heeft afspraken met 
bedrijven, zoals ziekenhuizen, politie en culturele instanties (bijvoorbeeld Scapino ballet) om 
werknemers te vestigen. Deze groepen worden voornamelijk bij elkaar gehuisvest. Dit is ook 
wenselijk, omdat de leefstijlen binnen deze groepen vaak overeenkomen. 

De gemiddelde leeftijd van de huurders van Stadswonen is ongeveer 22 jaar. Huurders van 
Stadswonen zijn een doorsnee van de samenleving, maar de corporatie kent weinig problemen. 

Nemen van optie 
Bij de inschrijving (tegen betaling) bij de woningcorporatie is het de bedoeling dat de 
woningzoekenden voorkeuren ten aanzien van buurt, woningtype en huurprijs aangeven. Hierbij moet 
wel aan de inschrijfeisen worden voldaan. Op de website van de corporatie worden vervolgens 
wachttijdindicaties gegeven bij de verschillende combinaties van wijk en woningtype. 

Zelfstandige en onzelfstandige woningen 
Stadswonen beheert zowel onzelfstandige als zelfstandige woningen. Deze twee type woningen 
kennen een verschillende methode van selectie. 

Woningzoekenden voor onzelfstandige woningen worden door middel van coöptatie geselecteerd. De 
procedure is dat een woningzoekende zich inschrijft en vervolgens op een wachtlijst voor de gewenste 
woning(en) wordt geplaatst. Bij het vrijkomen van een onzelfstandige eenheid (in een complex) 
krijgen de huidige bewoners een lijst met ongeveer dertig personen, die boven aan de wachtlijst 
staan, aangereikt door Stadswonen. De bewoners krijgen vervolgens de mogelijkheid om iemand van 
deze lijst te kiezen, na bijvoorbeeld een gesprek of kijkavond. Voor studentenkamers gelden 
zogenaamde studie-huurovereenkomsten, wat inhoudt dat de woningzoekende, zodra de studie 
beëindigd is, binnen een korte periode uit de woning moet vertrekken. Een woningzoekende mag drie 
keer ongegrond weigeren. Daarna wordt de woningzoekende onder aan de lijst geplaatst. 

Bij zelfstandige woningen wordt de woningzoekende door de corporatie benaderd. Selectie door de 
corporatie vindt plaats op basis van inschrijfduur. 

Urgentie 
Urgentie wordt verleend op basis van een indicatie van een studentendecaan. Ongeveer 5% van de 
vrijkomende woningen wordt aan urgenten toegewezen. Bij dit cijfer zijn ook 
stadsvernieuwingsurgenten en uitwisseling met collega-woningcorporaties meegeteld. 

Piekvraag 
Stadswonen heeft, anders dan andere corporaties, te maken met een piekvraag in augustus en 
september, omdat in deze periode een nieuwe lichting studenten huisvesting zoekt. 

Vestigingseisen 
Studenten uit andere steden kunnen zich ook inschrijven bij Stadswonen. Er gelden voor deze 
corporatie dus geen vestigingseisen. Het is niet noodzakelijk om in Rotterdam te studeren, om in 
aanmerking te komen voor een kamer in Rotterdam. 
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Op de website van Stadswonen is echter te lezen dat woningzoekenden, om in aanmerking te komen 
voor een woning, of al moeten huren bij Stadswonen, of moeten studeren of werken in Rotterdam. 

Evaluatie 
De eerst vier keer is er gerapporteerd naar de gemeente Den Haag. Deze rapportage is daarna echter 
verslapt. 

Onderzoeksbureau Blauw heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat Stadswonen 
bureaucratisch en eerlijk wordt gevonden. Woningzoekenden hebben weinig geduld, mede vanwege 
de korte-termijn visie van studenten. 

Leefstijl 
Wonen kan worden gezien als een gemeenschap waarbij mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar 
wonen. Op deze manier creëer je meerwaarde voor zowel de huurder, huidige buurt en verhuurder. 

Voorbeeld van huurders van PWS in Oude Haven die over geluidsoverlast klagen. Dit probleem komt 
in mindere mate voor als huurders met gelijke leefstijlen bij elkaar wonen en als woningzoekenden op 
de hoogte zijn van de leefstijl die geldt in het complex waar ze eventueel gaan wonen. Leefstijl is 
geen dwingend criterium. Door middel van informatievoorziening vooraf en een gesprek met de 
corporatie bij toewijzing, wordt de woningzoekende vrijblijvend op de hoogte gesteld van de leefstijl 
die in de betreffende wijk of buurt eventueel geldt. 

In Dordrecht ligt bijvoorbeeld een wijk waar veel zogenaamde bonken wonen. Het is moeilijk voor een 
buitenstaander om hier tussen te komen en het is dus beter om voor een woning in zo'n wijk iemand 
te vinden die qua leefstijl past bij de huidige bewoners, om problemen te voorkomen. 

Leefstijl komt van twee kanten, namelijk van de woningzoekende en van de huidige bewoners. Het is 
positief als nieuwe huurders aan de ene kant bij de buurt passen, maar aan de andere kant is het ook 
voor de woningzoekende van belang om in een voor hem of haar aangename buurt te komen wonen. 

Een voorbeeld van een nieuwbouwproject waar leefstijlen worden toegepast, is Cité, 
specifiek bedoeld voor starters. 

Uniek model 
Stadswonen is de enige corporatie in Rotterdam met een afwijkend woonruimteverdelingsmodel. De 
gemeente en Woonnet dringen bij de corporatie aan om aan te sluiten bij de regionale 
woonruimteverdeling. Het bedienen van een specifieke doelgroep en het willen bieden van een 
wooncarrière aan huurders (onder andere om hoogopgeleiden vast te houden) zijn echter voldoende 
argumenten om het eigen model te behouden. 

Minder kansen voor eerstejaars studenten 
Ouderejaars studenten worden bij de coöptatie vaker uitgekozen dan de jongere studenten. Hierdoor 
bestaat de kans dat jongere studenten moeilijker aan een kamer kunnen komen. 

Om dit te ondervangen is het project 'Pa en ma, ik ga!' opgezet. Eerstejaars studenten kunnen zich 
aanmelden bij Stadswonen en de eerste 250 aangemelde nieuwe studenten krijgen vervolgens een 
woning aangeboden. Hierbij kunnen geen voorkeuren worden opgegeven, zoals dat in het reguliere 
systeem wel kan. Bij weigering van de woning, moet de woningzoekende via het reguliere systeem 
van optie en coöptatie een woning zoeken. 

Met dit project wordt ook verjonging van bepaalde complexen nagestreefd, waardoor bij kijkavonden 
waarschijnlijk ook weer jongere studenten worden uitgekozen. 

Bij de selectie van de woningen, die voor het project in aanmerking komen, wordt wel gekeken naar 
welke complexen wel en niet geschikt zijn, gezien de huidige bewonerssamenstelling. Soms wordt bij 
de selectie ook overlegd met huidige bewoners. 
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Tevredenheid van corporatie 
Stadswonen is tevreden over het huidige systeem van woonruimteverdeling, hoewel jongere 
studenten het wel moeilijker hebben. Niet bang dat sommige woningzoekenden door coöptatie buiten 
de boot vallen, want op elk potje past een dekseltje. 

Toekomst 
Op dit moment worden oudere studenten incidenteel aangeschreven met de vraag of ze interesse 
hebben in een andere woning. Dit wordt gedaan om, zoals eerder genoemd, studenten te blijven 
binden aan Rotterdam en om de doorstroming te bevorderen. 

In de toekomst zullen de huidige student-huurders meer worden gemonitord, met de bedoeling om de 
huurders aan het einde van de studie structureel aan te schrijven met een aanbod voor een passende 
nieuwe woning. 
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Gemeente Eindhoven 
Dhr. J. Cooijmans, Dhr. J. Vriens, Dhr. J. Berghuis 
Dinsdag 30 mei 11.00 uur 

Introductie 
Het type woonruimteverdeling hangt sterk af van de woningvoorraad en grootte van doelgroep. 
Rotterdam kent bijvoorbeeld veel grotere en andere problemen dan Eindhoven. 

Eindhoven heeft 42.000 doelgroepwoningen in de kernvoorraad en ongeveer 3000 mutaties per jaar. 
Van deze vrijgekomen woningen wordt 60 tot 70% toegewezen aan de primaire doelgroep. Eindhoven 
komt dus zonder regelgeving ten aanzien van passendheidscriteria dicht in de buurt bij bijvoorbeeld 
de 70%-norm die Haaglanden kent. 

Vraag vanuit politiek (in convenant) over regionale samenwerking 

Vestigingseisen 
De gemeente Eindhoven kent geen vestigingseisen. Opmerkelijk dat gemeenten nog vestigingseisen 
hanteren in Nederland en dat hier verschillend mee om wordt gegaan. Er gelden wel eisen ten aanzien 
van economische en sociale gebondenheid voor urgenten. 

Urgentie 
Gemeente heeft niets met urgenten te maken, omdat deze meteen bij corporaties aankloppen. In 
prestatieafspraken wordt iets over afspraken gezegd. Eindhoven kent 400 urgenten per jaar, van 3000 
mutaties. 

Regievoering gemeente 
Vrijheid ligt bij corporaties, in die zin dat zij de woonruimteverdeling uitvoeren, zoals zijn denken dat 
het goed is. Wel evaluatie om vinger aan de pols te houden en om misstanden tegen te gaan. Geen 
grenzen aangegeven bij deze evaluatie. 

Nieuw systeem, begin 2003, waarbij passendheidscriteria zijn losgelaten. Verkoopbeleid van een 
corporatie (die veel verkoopt) zal in overleg met gemeente gaan. 

Op deelgebieden worden wel bindende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting 
van statushouders en gehandicapten. Deze groep moet binnen een half jaar worden gehuisvest, in de 
zin van een woning worden aangeboden. Deze moet worden geaccepteerd, anders vervalt de 
urgentiestatus. Aandachtsgroepen moeten worden geholpen en op bepaalde manier geholpen 
worden. Dit staat ook in de prestatieafspraken. 

Prestatieafspraken 
Prestatieafspraken hebben voornamelijk betrekking op woningbouwprogramma voor gemeente 
Eindhoven met ook een aandeel voor de woningcorporaties hierbinnen, ten aanzien van nieuwbouw 
en wijkvernieuwing. Nadruk ligt op nieuwbouw en niet zozeer op woonruimteverdeling. 

Nota Evaluatie woonruimteverhuur (en leerpunten) en evaluatie van integrale wijkvernieuwing gaan 
parallel aan het in de raad brengen van prestatieafspraken. 

Evaluatie 
Gemeenteraad vond evaluatie noodzakelijk, omdat de vrees bestond dat iedereen op goedkope 
woningen reageert, waardoor de primaire doelgroep in de knel komt. Niet afgesproken wanneer 
sprake is van het in de knel komen van de primaire doelgroep. Op dit moment gaat 60/70% naar de 
doelgroep en dit percentage is de laatste paar jaren opgelopen, dus nog geen probleem. Hier wordt 
door de gemeenteraad genoegen mee genomen. In ieder geval is Eindhoven nu niet aan het interen 
op primaire doelgroep. Er is geen zicht op wie de woning verlaat, wardoor het vaststellen van 
verdringing lastig is. De risico's van het loslaten van labeling lijken dus volgens de evaluatie mee te 
vallen. 
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Op dit moment een linkser college dan 4 maanden geleden. Huidige college heeft systeem wel 
geprobeerd tegen te houden in de tijd van het vorige college, maar wil nu niet al te wild het gemaakte 
besluit voor onder andere loslaten van passendheidscriteria weer afschaffen. Huidige methode gaat 
door (hoewel dus in eerste instantie het bij dit college niet zou zijn doorgegaan). Beleid is nu in gang 
gezet en resultaten van afgelopen drie jaar wijzen ook niet uit dat het verkeerd gaat 

Gemeente evalueert voornamelijk op hoofdlijnen, maakt niet uit als een woningcorporatie meer of 
minder bijdraagt, als het over het geheel genomen maar goed gaat. Eerste evaluatie na invoeren van 
nieuwe systeem is erg uitgebreid geweest. In de toekomst zal minder worden geëvalueerd, maar een 
aantal dingen moeten toch blijven worden gemonitord, zoals positie van doelgroepen en urgenten. 
Evalueren kan je maar een keer, straks monitor. Andere eigenschappen worden wel geregistreerd, 
maar in mindere mate geëvalueerd. 

Verschillen tussen corporaties 
Cijfers over de woonruimteverdeling per woningcorporatie is wel beschikbaar, want de corporaties 
hebben de informatie apart aangeleverd. Maakt voor de gemeente niet uit als een woningcorporatie 
een bepaalde doelgroep in grotere mate huisvest dan een andere corporatie. Deze eventuele 
verschillen zijn ook logisch door andere voorraad. Trudo heeft bijvoorbeeld minder dure woningen dan 
Wooninc. 

Woonbedrijf heeft leeuwendeel van de woningen, namelijk 22.000 woningen. Rest heeft ongeveer 
8000 woningen. Bezit bepaalt voor een groot deel welke klanten je aantrekt, waardoor niet alle 
corporaties een gelijke taak ten aanzien van het huisvesten van verschillende doelgroepen hebben. 

Huursubsidie-uitgaven zijn opgelopen, maar niet meer dan landelijk. 

Doelgroepen, starters 
Differentiatie per doelgroep. Onderscheid naar leeftijd, een- of meerpersoonshuishouden en inkomen 
heeft gemeente in beeld, maar zijn geen afspraken ten aanzien van de huisvesting van deze groepen 
gemaakt. Geen onderscheid tussen starters en doorstromers. 

Uitgangspunt van het nieuwe systeem was dat starters een betere positie zouden moeten krijgen. Of 
dit is gebeurd, is niet geëvalueerd. Oude regels werkten vaak in nadeel voor starters, omdat zij geen 
wooncarrière hebben opgebouwd. Bij loslaten van criteria komen ze automatisch in dezelfde mate aan 
bod als doorstromers, waardoor per definitie de kansen voor starters zijn vergroot. Er is dus niet 
getoetst of meer starters aan bod zijn gekomen. 

Differentiatie modellen 
Vanuit hetzelfde startdocument, hebben de corporaties vier verschillende modellen ontwikkeld. Het is 
vreemd dat er verschillende systemen zijn, maar niet vreemd dat dit gebeurd is. Bij loslaten is het 
logisch dat iedereen zijn eigen weg gaat. Afspraken met andere corporaties maken, zodat ze hetzelfde 
gaan doen, is dan niet logisch. Meer systemen bieden ook meer keuzemogelijkheden. Bij de ene 
corporatie kan je bijvoorbeeld loten en bij een ander wachten. 

Het ontstaan van verschillende modellen is ook een politieke beslissing geweest, omdat college en 
raad hier nooit bezwaar tegen hebben uitgesproken. Aan de ene kant wel vreemd dat een 
woningzoekende zich vier keer moet inschrijven, maar aan de andere kant bieden meerdere systemen 
ook meer keuzevrijheid. Bij de ene corporatie heeft zoals eerder genoemd een jongere meer kans, bij 
de andere de oudere woningzoekenden. De woningzoekenden moeten nu wel wat meer moeite doen. 

Corporaties worden in de gelegenheid gesteld om hun winkel om een eigen manier in te richten. 
Woningzoekenden hebben niet in een keer het overzicht voor hele regio of gemeente, maar per 
systeem kan een woningzoekende wel goed kunt volgen waar iets vrij komt en wat de kans op een 
woning is. Staat in de advertentie vermeld hoeveel woningen per jaar vrijkomen en hoeveel mensen 
erop reageren. Dit is een tamelijk inzichtelijk systeem, maar je moet het wel vier keer doen. 
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Loting vinden mensen erg vreemd. Mensen zijn veel meer aan gewend aan op je beurt wachten. Toch 
is loting ook een vorm van eerlijk verdelen, want iedereen heeft elke keer dezelfde kans. 

Keuzevrijheid is toegenomen, maar de slaagkans 'uiteraard' niet (evaluatierapport). 

Corporaties hanteren maar minimaal labeling. Alleen bij problemen in een bepaald complex als weren 
noodzakelijk is, worden criteria gesteld. Corporaties geven aan dat bij het stellen van 
passendheidscriteria een groot gevaar van subjectiviteit bij komt kijken. Probleem bij deze criteria is 
om te bepalen wanneer een corporatie mensen inpast en wie dan worden ingepast. Wanneer loopt 
het mis met een wijk? 

Uitgangspunt is dat passenheidscriteria worden losgelaten om de keuzevrijheid te vergroten. 
Keuzevrijheid heeft geen waarde als er wordt gelabeld. Woningcorporaties hebben zelf de wens gehad 
om keuzevrijheid te vergroten en labeling af te schaffen, daarom ligt het niet voor de hand dat 
woningcorporaties labeling gaan gebruiken. Corporaties zijn zelf bang dat door labelling wijken 
worden gestigmatiseerd. 

Naast meer keuzevrijheid voor huurder betekent nieuw systeem ook meer handelingsvrijheid voor 
woningcorporatie. 

Regionale samenwerking 
Woonruimteverdeling gebeurt op dit moment voornamelijk op lokaal niveau. In het convenant wordt 
wel genoemd dat woonruimteverdeling in de toekomst meer regionaal moet worden bekeken. Deze 
vervolgstap wil de gemeenteraad ook graag. 

Regionale samenwerking speelt voornamelijk een rol bij prestatieafspraken en huurliberalisatie, omdat 
deze afspraken voor Eindhoven gevolgen hebben voor regiogemeenten en vice versa. Dit heeft de 
ogen in de regio wel geopend. Er bestaat een angst dat randgemeenten op slot gaan voor lage 
inkomensgroepen als er geen afspraken met de regio worden gemaakt. 

Elke twee maanden ambtelijk overleg en portefeuillehouderoverleg in SRE verband. Tien 
randgemeenten hebben aangegeven 10.000 woningen te bouwen, met duidelijk aandeel sociaal. 

Afspraken over woningbouwprogramma lopen langer, maar huurliberalisatie heeft nieuwe impuls in 
regionaal denken gegeven. Woonruimteverdeling komt daar weer een stap achteraan. Wordt nu item 
voor de komende jaren, maar minder belangrijker dan bouwproductie en liberalisatie. 

Voorraad van Eindhoven en randgemeenten moeten eigenlijk met elkaar in de pas lopen, dan gaat het 
vanzelf goed. Voorraad van randgemeenten in over het algemeen duurder dan Eindhoven en met 
liberalisatie groeit dit verschil. Als dit gebeurt en primaire doelgroep meer naar Eindhoven komt, 
groeien de problemen en ook de nadruk op woonruimteverdeling. 

Alle randgemeenten vinden dat liberalisatie via maatwerk ( eerlijk) moet gebeuren, maar in 
werkelijkheid komt er weinig actie vanuit de gemeenten. 

Prestatieafspraken hebben voornamelijk focus op bouwen, maar de eis dat de primaire doelgroep in 
voldoende mate moet worden gehuisvest blijft. Kerntaak van corporatie blijft het huisvesten van 
primaire doelgroep. Daarnaast hebben corporaties door verzelfstandiging wel meer mogelijkheden om 
zich op andere zaken te richten, zoals het bouwen van koopwoningen. 

Internetportaal 
Internetportaal geeft enige verduidelijking, maar is toch voornamelijk een doorverwijzing. Op de 
website kunnen mensen ook hun mening geven over de site. De helft van de respondenten geeft aan 
dat het portaal hen heeft geholpen. 

Enquête over tevredenheid 
Bij de eerste evaluatie is ook een enquête onder woningzoekenden gehouden. Hieruit bleek dat de 
Eindhovense situatie door de vier modellen niet als erg overzichtelijk wordt ervaren. Systeem in zijn 
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geheel is minder transparant. Ouderen hebben problemen met internet. Woonbedrijf heeft hierbij wel 
ingegrepen door de mogelijkheid te bieden om een zoekprofiel op te stellen. 

Toekomst en klachtencommissie 
Ongeveer 70 tot 80% van de klachten gaat over urgentie. Dit geeft geen signaal om zwaar te draaien 
aan knoppen. Dit is ook de belangrijkste aanbeveling aan de gemeenteraad. Evaluatie geeft geen 
aanleiding om dingen te veranderen, maar het uiteindelijke beleid blijft afhankelijk van politieke 
partijen en raad. 

Alleen primaire doelgroep is in beeld gebracht en deze blijkt in toenemende mate voldoende 
gehuisvest. Aanbeveling om door te gaan met huidige systeem. 

Profiel wijk en buurt 
Nieuw systeem is overlegd met corporaties en huurders (koepel per corporatie en SHE). 
Woningzoekenden zijn hier niet bij betrokken, omdat deze niet georganiseerd zijn. 

Dominant signaal door huurders was hierbij dat er de laatste tijd allemaal vreemde mensen (uit 
wijkvernieuwing) in de buurt kwamen wonen en dat eigenlijk niet wilden. Bewoners wilden meepraten 
over profielen van complexen (zeggenschap over profiel). 

Corporaties zijn naar aanleiding van dit signaal bezig met het opzetten van wijkprofielen. De bedoeling 
hiervan is om woningzoekenden te informeren over de leefstijl in verschillende type buurten, zodat 
woningzoekenden zelf passend gaan wonen. Woningzoekenden zullen niet worden geweerd op basis 
van leefstijl. 

Keuzevrijheid staat centraal in Eindhoven, ook vanuit wethouder. Je moet kunnen kiezen. 
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Woonbedrijf, Eindhoven 
Dhr. Tholenaars 
Donderdag 1 juni 15.30 uur 

Functie 
Woonbedrijf heeft 400 man in dienst, waarvan 150 mensen bij de afdeling Wonen werken. Deze 
afdeling is opgesplitst in negen districten. Dhr. Tholenaars heeft de leiding over de negen managers 
van deze districten. Betrokken bij het ontwerpen van het vernieuwde woonruimteverdelingsysteem in 
Eindhoven via de stedelijke projectgroep Kiezen voor de Klant. Daarbij ook betrokken bij de uitvoering 
van een eerste en tweede evaluatie. 

Vestigingseisen 
In Eindhoven gelden geen vestigingseisen, behalve bij het aanvragen van urgentie. Urgentie ontstaat 
over het algemeen in of door de lokale woningmarkt, dus is het logisch als deze urgentie ook lokaal 
wordt opgelost. 

Ongetwijfeld zijn er in het verleden wel eisen geweest, maar lang geleden afgeschaft. Woonbedrijf 
wijst het stellen van vestigingseisen stelselmatig af. Wordt weinig waarde gehecht aan lokale 
gebondenheid. Een Eindhovenaar is gelijk aan een Utrechtenaar. 

Introductie model 
De Eindhovense corporaties kenden vroeger een gezamenlijk systeem. Woonbedrijf heeft nu een 
model gemaakt wat op dit oude systeem lijkt, maar toch fundamenteel anders is. 

De woonruimteverdeling gebeurt op drie verschillende manieren 
• Ongeveer 60% wordt via het aanbodmodel geadverteerd en verdeeld 
• Zo'n 35 tot 40% van de vrijkomende woningen wordt via bemiddeling verdeeld. Dit betreft onder 

andere urgenten, maar ook asielzoekers, uitstromers uit instellingen en 
stadsvernieuwingsurgenten. Deze woningen worden niet geadverteerd. Woonbedrijf gaat voor 
deze groep woningzoekenden, met uitzondering van stadsvernieuwingsurgenten die ook 
daarnaast zelf actief kunnen zoeken, op zoek naar een woning. Eindhoven kent geen 
stadsvernieuwingurgentie meer 

• De derde manier is via automatische reactie. De methode lijkt op een aantal punten op het 
optiemodel. Woningzoekenden kunnen zich aanmelden voor maximaal drie complexen en 
reageren vervolgens automatisch mee als zo'n woning vrijkomt. Selectie is op basis van 
inschrijftijd. Is voortgekomen uit politieke gedachte dat senioren moeite hebben met internet. Dit 
systeem is dan ook voornamelijk gericht op senioren. Weinig mensen maken gebruik van 
automatische reactie, ongeveer 400 van de 10.000 woningzoekenden. 

Als eerst wordt, bij het vrijkomen van een woning, bekeken of deze geschikt is voor bemiddeling. Als 
dit niet het geval is, wordt de woning via het aanbodmodel geadverteerd. 

Werken met lijsten 
Een vrijgekomen woning wordt altijd gekoppeld aan een lijst. Bij bemiddeling is die lijst gesorteerd op 
de noodzaak om geherhuisvest te zijn. Bij aanbodmodel hanteert de corporatie een aparte lijst, 
waarbij de volgorde wordt bepaald op basis van inschrijfduur. De lijst geeft geen recht op een woning, 
maar dient als een hulpmiddel voor de corporatie en klantbeheerder om een woning toe te wijzen. 

Verschil met het oude systeem is dat vroeger alles werd geadverteerd en dat je als nummer één recht 
had op een woning. Dat is dus nu niet meer het geval. Als er reden is om woning niet toe te wijzen, 
moet dit intern worden gemotiveerd en wordt de woning vervolgens niet aan de eerste QP de lijst 
toegewezen. 

Er bestaan twee methodes om de volgorde op de lijst te beïnvloeden. Een eerste methode is dat met 
een aanvullend criterium wordt geadverteerd naast inschrijfduur. In de praktijk betreft dit 
voornamelijk het stellen van een minimale leeftijd voor seniorenwoningen of maximaal inkomen voor 
dure woningen. De corporatie heeft geen beperkingen ten aanzien van het opstellen van criteria. De 
corporatie weet alleen niet alles van de klant, waardoor sommige criteria niet kunnen worden gesteld. 
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Tweede mogelijkheid is het hanteren van een passendheidscriterium die niet in advertentie wordt 
genoemd. Er kan een bijzondere reden zijn om een extra criterium aan een woning worden gesteld. 
Een extreem voorbeeld is bijvoorbeeld dat er geen achtste Marokkaan in een flatje met als zeven 
Marokkanen wordt geplaatst. 
Dit criterium kan door de klantbeheerder worden bepaald, die dit vervolgens wel intern moet 
verantwoorden. Op deze manier krijg je een andere lijst. Tot nu toe is hier nog §een enkele keer 
gebruik van gemaakt. De reden dat deze mogelijkheid wel bestaat, komt doordat bij het ontwerpen 
van het systeem er vanuit is gegaan wat er eventueel zou kunnen spelen en hoe dit opgelost kan 
worden. 

Overslaan van woningzoekenden 
Op de persoonlijke internetpagina van de woningzoekende is te zien of hij of zij in de top tien staat. In 
principe wordt door de klantbeheerder in lijstvolgorde de woning aangeboden aan de 
woningzoekenden. De klantbeheerder kan echter ook een klant overslaan. Ook dit moet intern 
verantwoord worden. 

Een voorbeeld is een man die na een zelfmoordpoging vanaf een flat weer reageerde op een 
appartement. De corporatie kende die persoon toevallig. Woning is geweigerd, omdat deze persoon 
beter af is met een eengezinswoning. Corporatie moet gebruik maken van de kennis die ze heeft. Een 
ander uitgangspunt zou kunnen zijn dat iedereen gelijk behandeld wordt, maar dan ben je niet echt 
bezig met je vak. Het verhuren van een woning moet voornamelijk gericht zijn op de klant en niet op 
zoiets als het transparant en goed toepassen van een regel. 

Bij het meerdere keren overslaan van een klant, neemt de corporatie contact op met klant. Dit 
gebeurt niet al na één keer, omdat de woningzoekende bij een volgende reactie weer hoog zal scoren. 
Een gesprek vindt plaats als een klant wel vindt dat hij ergens kan wonen en de corporatie vindt van 
niet. In een dergelijk gesprek noemt de corporatie de reden waarom een woningzoekende liever niet 
in de betreffende woning gaat wonen. Een justitieel verleden is hier een voorbeeld van. Als de 
corporatie zich niet op deze manier met een klant mag bemoeien, volgens de woningzoekende, ziet de 
corporatie niet de verplichting tot huisvesten. Zulke gesprekken vinden niet dagelijks plaats. Na een 
gesprek bestaat ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen een dergelijk persoon te bemiddelen of 
bijzondere afspraken op te nemen in het huurcontract. 

Klantbeheerder 
De kwaliteit van de klantbeheerder is erg belangrijk, woningen beheren is een vak. Drie soorten 
klantbeheerders kunnen worden onderscheiden, namelijk de beheerders die niet weten wat de regels 
zijn, beheerders die de regels kennen en die toepassen en beheerders die regels toepassen, maar 
weten wanneer ze af moeten wijken om klant tot dienst te zijn. De eerste en laatste lijken veel op 
elkaar. 

Verantwoording 
Woonbedrijf verantwoord niet aan welke woningzoekende een woning uiteindelijk is toegewezen. Dit 
werd wel in het oude systeem gedaan. Het niet verantwoorden is nog nooit een probleem geweest. 
De corporatie ziet het in ieder geval niet terug in klachten of contacten met de klanten. Er zijn maar 
weinig mensen die de corporatie erop aanspreken dat ze het niet vertrouwen. 

Transparantie is voornamelijk een politieke discussie. De klant is niet altijd gebaat bij transparantie. 
Het is het vak van de corporatie om op een goede manier met woonruimteverdeling om te gaan, maar 
hoeven hierbij niet aan iedereen te vertellen op welke manier het gebeurt. 

Internet en senioren 
Gekozen voor internet als enige medium. Corporatie heeft nog wel lange tijd televisie aangehouden, 
maar daar maakten weinig mensen meer gebruik van. Corporatie maakt ook geen gebruik van krant 
en woonbon. Internet maakt het mogelijk om elke dag een advertentie te plaatsen. Deze advertentie 
staat minimaal vijf dagen online, maar dit kan bij weinig reacties ook langer zijn. 
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De website 'ik zoek een woning in Eindhoven' is voornamelijk gevraagd door de politiek als hulpmiddel 
voor senioren die slecht overzicht zouden hebben op de Eindhovense woningmarkt. Woonbedrijf heeft 
echter weinig klachten gekregen van senioren over internet. Het valt wel mee met de moeite die 
ouderen met internet hebben. De corporatie heeft ook niet alle folders in het Turks en Marokkaans. 
Woningzoekenden hebben genoeg netwerken en mogelijkheden om eventuele moeilijkheden ten 
aanzien van de woonruimteverdeling op te lossen. Discussie komt vaak vanuit de politiek. 

Vrijheid met beperkte sturing 
Door het loslaten van de criteria hebben woningzoekenden in principe meer keuzevrijheid. Niet 
iedereen heeft dat echter zo ervaren. Vroeger bestond een onderscheid tussen starter en 
doorstromer, die nu verdwenen is. Voor beide groepen is plotseling het aantal woningen waarop 
gereageerd mag worden, verdubbeld. Woningen voor doorstromers zijn echter populairder dan 
starterswoningen. De corporatie heeft dan ook klachten gekregen van doorstromers die merkten dat 
er ineens meer mensen reageerden. Dit komt trouwens niet alleen door het openstellen van de markt, 
maar ook dat woningzoekenden vaker mogen reageren per week 

Starters hebben nu dus een betere positie en komen beter aan bod. Oude systeem riep op dat 
gezinnen werden voorgetrokken, omdat Eindhoven veel eengezinswoningen heeft. Dit is nu dus ook 
minder. Mensen komen over het algemeen makkelijker de woningmarkt op. De corporaties hanteren 
geen schaduwsysteem, met uitzondering van de eerste maanden, dus harde cijfers kunnen niet 
gegeven worden. 

Het loslaten van de criteria biedt een grotere vrijheid voor de klant. Woningzoekenden mogen overal 
komen wonen, als maar lang genoeg wordt gewacht. Bij structurele sociale problemen in een wijk kan 
de corporatie echter bepalen tijdelijk te verhuren via bemiddeling of criteria in te stellen. Daar waar 
corporatie op deze manier optreedt, wordt de keuzevrijheid weer beperkt. Deze beperking wordt dus 
niet ingegeven door klant, maar door wat corporatie en ook de huidige huurders willen. 

Binnen Woonbedrijf is dus niet gekozen voor het totaal loslaten van de criteria, wat volgens de nota 
wel de bedoeling was. Woonbedrijf hanteert geen criteria, tenzij er zich problemen voordoen. Iedere 
keer moet opnieuw worden bekeken wat de corporatie ermee wil bereiken. 

Ongeveer 20 procent van de woningen is gelabeld, maar dit betreft voornamelijk seniorenwoningen. 

Gemeente 
Gemeente trekt zich steeds verder terug uit woonruimteverdeling, maar wil wel verantwoording 
achteraf via verslaglegging op basis van de thema's segregatie, leefbaarheid en keuzevrijheid, zoals 
bepaald in de notitie Kiezen voor de klant. Komen in de toekomst vast ook aanvullende vragen vanuit 
gemeente bij, bijvoorbeeld ten aanzien van de positie van ouderen of jongeren. 

Er is weinig sturing van de gemeente op de corporaties. Gemeente heeft geen 
huisvestingsverordening en oude convenant is opgezegd bij de wijziging van het systeem in 2003. Bot 
gezegd kan de gemeente de corporatie dus niets meer maken. Wat levert het ook op als de gemeente 
de grip op de zaak houdt? Corporaties kunnen best zelf woonruimteverdeling regelen. 

Dezelfde vraag geldt ten aanzien van regionale woonruimteverdeling. Welk probleem wordt hiermee 
opgelost? Discussie draait voornamelijk om principes, politiek en modellen. Klant schiet daar niets mee 
op. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze bedot worden of buitengesloten zijn. Transparantie 
zegt klant in de praktijk niet zoveel. 

Er zijn wel prestatieafspraken over nieuwbouw en verkoop. Woonbedrijf hoopt wel dat de gemeente 
met Trudo overleg heeft over verkoopbeleid. Verdwijnen door Trudo namelijk veel woningen naar de 
koopsector. Corporatie is er niet voor om het eigen woningbezit te bevorderen. Gemeente hoeft geen 
toestemming meer te worden gevraagd om te mogen verkopen. 

Gemeente kan met verassingen komen, maar kunnen die niet dwingend opleggen, tenzij een 
huisvestingsverordening wordt opgesteld, maar dat gebeurt niet zomaar. 
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Verschillende systemen en specialisatie 
De woonruimteverdeling is dus overgelaten aan corporaties, die achteraf verantwoording afleggen. 
Dat is ook de reden voor het bestaan van verschillende systemen door de corporaties in Eindhoven. 

Oneindige discussie over beste systeem. Het bestaan van verschillende systemen naast elkaar is 
eigenlijk het meest fantastische wat een woningzoekende kan overkomen. De woningzoekende kan 
namelijk een corporatie en dus model uitkiezen dat beste bij hem of haar past. Wooninc richt zich 
bijvoorbeeld meer op ouderen en Trudo op jongeren en starters. Is niet uitsluitend, maar je ziet wel 
klanten die ergens voor kiezen. Er bestaat een kans dat woningzoekenden er niet uitkomen, maar in 
de praktijk komen de meeste mensen er wel uit. Woonbedrijf hanteert zelf ook nog verschillende 
systemen. 

De corporaties en gemeente hebben onderling niet van tevoren bepaald welke corporatie zich op 
welke doelgroep richt. Woonbedrijf is de grootste corporatie die van alle markten thuis is. Daarbinnen 
is ruimte voor wat kleinere corporaties die zich meer specialiseren, zoals Wooninc en Trudo. 
Woonbedrijf zal zich niet gaan specialiseren. 

Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, focust zich wel specifiek op studenten, maar dit moet eigenlijk 
als aparte organisatie worden gezien. 

Transparantie 
Op funda.nl staan ongeveer 112.000 woningen en woningzoekenden kunnen dit best zelf scannen. 
Waarom zou dit dan niet binnen de sociale huursector kunnen? De meeste verhuizingen zijn binnen 
paar kilometer. Woningzoekenden weten daarom goed waar ze willen wonen en zoeken meestal 
gericht. Via de website 'Ik zoek een woning in Eindhoven' is te zien waar welke corporatie zit en dus 
waar je je moet inschrijven. 

Het is moeilijk om aan te tonen dat verschillende systemen naast elkaar goed functioneren, maar 
transparantie is ook niet bewezen effectief. Klanten weten wel wat ze willen en hoeven niet zonodig 
transparantie. 

Voorbeeld. Prijzen van televisies zijn op internet goed vergelijkbaar, maar toch kopen de meeste 
mensen nog een televisie bij Jan op de hoek. Het idee van transparantie is gestoeld op mensen die 
het internet afzoeken voor de goedkoopste televisie in Nederland. Differentiatie sluit beter aan bij 
grote groep die nou juist niet werkt met dit idee. 

Gebiedsbeheer 
Focus komt meer op gebiedsbeheer en gebiedsontwikkeling te liggen. Woonbedrijf wil worden 
aangesproken op de kwaliteit van wijken en buurten. Komt deels voort uit geconcentreerd bezit, mede 
door fusie van SWS en HHvL. Door de bank genomen is het bezit van Woonbedrijf van goede 
kwaliteit. Er zijn wel verschillen per district te zien. Woensel kent voornamelijk problemen ten aanzien 
van het voorzieningenniveau, terwijl Strijpen de Philipsdorpen (vooroorlogs) een 
herstructureringsopgave kennen. 

Leefstijl en branding 
De corporatie volgt wel de discussie over leefstijlen (Motivaction, branding), maar doen daar nog niet 
actief aan mee. Tijdje gezocht naar het formuleren van leefstijlen, maar hebben dit opgegeven, te 
lastig. 

Woonbedrijf heeft een sterk merk, omdat veel bezit voormalig Philipsbezit is, voornamelijk van HHvL. 
Dit idee neemt natuurlijk wel af door de fusie en minder betrokkenheid van Philips. 

Imago van corporatie werkt wel mee met aantrekken van voornamelijk primaire doelgroep. Dat is 
misschien ook de reden dat het afschaffen van criteria geen overloop van hoge inkomensgroepen 
teweeg heeft gebracht. 
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Experiment met coöptatie 
Woonbedrijf is op dit moment aan het nadenken over een experiment met coöptatie, ook wel 
voordracht genoemd. Dit houdt in dat bewoners in de wijk het recht krijgen op voordracht van een 
nieuwe huurder. In een 'sollicitatiegesprek' geven woningzoekenden aan wat de binding is met de wijk 
en waarom ze in de wijk willen wonen. Nadruk wordt gelegd op behoefte van zittende huurders om 
door nieuwe huurders de sociale structuur te versterken. 

Na een check door de corporatie wordt de woning vervolgens toegewezen. Zijn op zoek naar een 
geschikte wijk voor het experiment. Dit zal een sociaal minder sterke wijk moeten zijn die deelbaar is 
in een experimentgedeelte en controlegedeelte. 

Corporatie weet niet of huurders zin en tijd hebben om nieuwe bewoners uit te zoeken. Als het stuk 
loopt, is het waarschijnlijk daarop. Zal, als het wordt doorgevoerd, naast huidige systeem bestaan als 
aanvulling en zal een tijdelijk karakter hebben. Er bestaat een grote kans dat vooral kennissen en 
familie worden gekozen, maar dat is misschien net de kwaliteit die nodig is in zo'n wijk. 

Woonconsumentengedrag 
Doorstromers reageren anders dan starters. De meeste doorstromers hebben al een goede woning, 
maar zijn op zoek naar betere woning. Deze groep maakt dus andere afweging, wat zorgt voor veel 
weigeringen. De afweging wat krijg ik versus wat heb ik ervoor over, is consumentengedrag. Meer 
beweging heeft niet met nood en ellende te maken, maar met optimalisatie. Dit wordt door de 
corporatie niet als negatief ervaren. 

Voorbeeld van de Bijenkorf. Een fotograaf uit Albanië komt toevallig naar Eindhoven en loopt de 
Bijenkorf in. Hij ziet daar allemaal vrouwen druk in een bak met truitjes zoeken en maakt daar een 
foto van. De volgende dag staat in de Albanese krant de kop: 'grote tekorten in West-Europa'. Hij is 
echter gewoon bij de Dolle Dwaze Dagen geweest. De fotograaf heeft consumentengedrag 
gefotografeerd en niet schaarste. 

Dit voorbeeld geldt ook voor de sociale woningbouw. Omdat er veel woningen tegen een gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding worden aangeboden, roept dat een grote vraag op. Hierdoor krijg je 
effecten als shopgedrag en optimalisatie en daarbij ook meer weigeringen. 

Weigeringen 
Corporatie is tegenstander van straffen van weigering, want de consument mag gerust rondkijken. Je 
loopt ook wel eens de Bijenkorf in zonder iets gekocht te hebben. Als een woning aan de vijftiende op 
de lijst wordt verhuurd, zijn er vijftien tevreden klanten. Mensen zijn altijd tevreden over iets waar ze 
zelf wel of niet voor hebben gekozen. De werkwijze van de corporatie moet echter wel worden 
aangepast op het gedrag van de klant. In plaats van brieven sturen en wachten, kan de corporatie 
beter zeven woningzoekenden tegelijk uitnodigen op de bezichtiging of van tevoren bellen of er 
interesse is in de woning. Mensen vinden dat ook normaal. Woonbedrijf is alleen maar actief op 
internet. Ook dit is het volgen van het gedrag van de klant. 

Selectiecriterium 
Het selectiecriterium van Woonbedrijf is inschrijfduur. Inschrijfduur wordt op nul gezet als het adres 
verandert. Inschrijftijd blijkt ook het meest eerlijk te zijn (Aedes onderzoek). Corporatie wilde één 
criterium, dan is inschrijftijd logisch. 

Bij twee of drie duurdere complexen hanteert Woonbedrijf inschrijflijsten volgens het optiemodel. Dit 
wordt onder andere bij de complexen Fledermaus (bungalows) en Schuttersbosch (seniorenwoningen) 
gedaan. Deze lijsten worden regelmatig opgeschoond. 

Evaluatie 
De gemeente toetst de prestaties van corporaties door middel van evaluaties. Deze prestaties in de 
evaluatie zijn echter lastig meetbaar te maken. 

Bij discussie over evaluatie wil corporatie graag weten waar de discussie over gaat, zodat tijdig kan 
worden ingegrepen. Met de eerder genoemde beïnvloedbare lijsten is het vervolgens goed mogelijk 
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om bij te sturen bij bijvoorbeeld politieke signalen. De discussie zou over prestaties moeten gaan en 
niet over methodes. Laat aan de corporaties over door middel van welke methode die prestatie wordt 
gehaald. Corporatie wil graag met gemeente afspraken maken over prestaties. Gemeente wil echter 
voornamelijk afspraken over middelen. 

Het systeem van Woonbedrijf werd in de enquête bij de eerste evaluatie het beste gewaardeerd. 
Misschien komt dit ook door de herkenbaarheid van het systeem. 

Kansen grote gezinnen en senioren 
Grote gezinnen die in de verdrukking komen, is stadsproblematiek. Eindhoven is een platte gemeente 
met genoeg eengezinswoningen. Woningvoorraad maakt Eindhoven wezenlijk anders dan grote 
steden. Zou de systematiek van Woonbedrijf dan ook niet overal toepassen. Alleen in gebieden met 
minder druk op de woningmarkt. Beeld van Den Haag zou andersom dan ook niet op Eindhoven 
moeten worden geplakt. 

Bij seniorenwoningen zijn er gemiddeld dertig reacties, bij eengezinswoningen driehonderd. Senioren 
hebben het dus relatief makkelijk in Eindhoven. 
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Trudo, Eindhoven 
Dhr. Van Dooremalen 
15 mei 2006, 10.00 uur 

Introductie 
Per 2003 geldt voor de gemeente Eindhoven een nieuw woonruimteverdelingsysteem. Daarvoor werd 
door alle corporaties het aanbodmodel gehanteerd. In dit model kon worden gereageerd op 
advertenties in de woonkrant door middel van het insturen van woonbonnen. 

De aanleiding voor een nieuw systeem was dat de corporaties om verschillende redenen niet tevreden 
waren met het aanbodmodel. In die tijd speelde ook de Nota Remkes, met een sterk accent op 
keuzevrijheid. De keuzevrijheid voor de woningzoekende ontbrak in het oude systeem doordat 
passendheidscriteria werden gesteld aan vrijgekomen woningen. Daarbij was er sprake van eenzijdige 
bevolkingsopbouw in bepaalde buurten en problemen met leefbaarheid. 

In 2003 is daarom besloten om aan de ene kant een gezamenlijk systeem voor urgenten te 
ontwerpen en de rest van de woningvoorraad via vrije woonruimteverhuur te verdelen. Bij het 
urgentiesysteem gaat het erom de urgente woningzoekende snel aan een woning te helpen. Voor de 
vrije woonruimteverdeling gelden geen termijnen waarvoor een woningzoekende geholpen moeten 
worden, maar wordt wel optimale keuzevrijheid geboden. 

Bij de start van het nieuwe systeem zijn drie hoofdprincipes bepaald door de corporaties en 
gemeente, namelijk vergroten keuzevrijheid, tegengaan van segregatie en leefbaarheid verbeteren. 
Het systeem was verder vrij om in te vullen door elke corporatie. 

Keuzevrijheid is gedefinieerd als het afschaffen van passendheidscriteria om op deze manier zoveel 
mogelijk keuze te bieden. Door het stellen van criteria moet een woningzoekende soms kiezen voor 
een woning die eigenlijk tweede of derde keus is. Dit is nu niet het geval. Een woningzoekende kan 
kiezen voor de woning die hij of zij het liefste wil, met andere woorden, maximale keuzevrijheid. 

Trudo gaat uit van keuzevrijheid (door loslaten criteria) met loting en waar het mis gaat ingrijpen door 
middel van inplaatsing, met andere woorden, gereguleerde keuzevrijheid. 

Vestigingseisen 
In Eindhoven gelden geen vestigingseisen. Alleen urgenten moeten aan bepaalde bindingseisen 
voldoen. Dit is altijd zo geweest. 

Bij het aanbodmodel werd uitgegaan van woonduur en inschrijfduur als selectiecriteria. Hiermee 
werden Eindhovenaren bevoordeeld. Vestigers ondervinden dus nadeel door het criterium 
inschrijfduur. Mensen die toevallig uit Eindhoven komen, zouden niet meer recht moeten hebben dan 
anderen. Iedereen heeft gelijke rechten, ongeacht waar je vandaan komt en ongeacht de 
samenstelling van het huishouden. 

Slimmer Kopen 
Het prijsverschil tussen de huur- en koopsector is op dit moment erg groot. Uit onderzoeken blijkt dat 
er genoeg goedkope huurwoningen zijn, maar in de praktijk blijven mensen, die moeilijker een 
koopwoning kunnen kopen, langer in een huurwoning wonen. Trudo springt hierop in met het 
Slimmer Kopen concept. De doelgroep van Trudo wordt hiermee uitgebreid tot inkomens tot 40.000 
euro. 

Slimmer Kopen houdt in dat een woning met korting, die tot 50% kan oplopen, aan een 
woningzoekende wordt verkocht. De kortingen variëren per type woning en het inkomen van de 
koper. De korting op de koopprijs wordt pas na de selectie van de woningzoekende vastgesteld. De 
corporatie heeft daarbij het terugkooprecht, bij verkoop, met dezelfde korting. De woningen blijven op 
deze wijze gehandhaafd als goedkope woning. Een corporatie heeft als doel goedkope woningen aan 
te bieden. Het zou hierbij niet uit moeten maken of dat koop- of huurwoningen zijn. 
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Trudo heeft ongeveer 80% van de woningen in de verkoop via Slimmer Kopen. Er zijn nog ongeveer 
twaalf complexen die worden verhuurd, waarvan een seniorencomplex, met zorgvoorzieningen. 

Slimmer Kopen is ingezet in herstructurering om andere mensen te lokken en met de bedoeling om 
mensen meer verantwoordelijkheid voor hun woning te geven. Geld uit verkoop dient onder andere 
voor financiering van herstructurering. Bij afname van herstructureringsopgave worden inkomsten ook 
gerukt oor uitbreidingslocaties, zoals de Lichttoren en Strijp S. 

Slimmer Kopen is klein gestart met voornamelijk eengezinswoningen. De reden hiervoor was dat 
koopprijzen op dat moment nog niet zo hoog waren als nu en als deze eengezinswoningen werden 
verkocht, de maandlasten voor de koper vergelijkbaar met een zelfde type huurwoning. Een tweede 
reden was dat voor deze woningen bij mutatie veel investeringen nodig waren. Bij verkoop van de 
woningen hoefden deze investeringen niet te worden gedaan. 

Kopers zijn tevreden (blijkt uit enquête, die bij het koopcontract wordt afgenomen) en de 
woningprijzen stijgen momenteel. Er bestaat echter minder interesse voor Slimmer Kopen dan voor de 
huurwoningen. 

Optie in combinatie met loting 
Een woningzoekende kan in het huidige systeem van Trudo een optie nemen op een woningcomplex. 
Per optie moet een woningzoekende vervolgens vijf euro betalen. Het optiegeld dient als prikkel om 
een bewuste keuze te maken. Er is geen maximum gesteld aan het aantal opties dat mag worden 
genomen. Opties zijn in te ruilen voor andere opties. 

Bij het vrijkomen van een woning, wordt uit de woningzoekenden die een optie hebben op dit 
complex, een woningzoekende geloot. Vervolgens wordt de woning aan deze persoon aangeboden. 
Als een woningzoekende op dit moment nog geen woning nodig heeft, raadt Trudo de persoon af om 
zich in te schrijven. Er wordt namelijk toch geen wachttijd opgebouwd. Bij duurdere woningen, met 
minder inschrijvers, geldt het criterium 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. 

Bij het ontwerpen van het huidige model heeft Trudo verschillende selectiecriteria overwogen, zoals 
woonduur, inschrijfduur, loting en 'wie het eerst komt'. Trudo vond loting van deze criteria het meest 
eerlijk. 

De corporatie wilde af van een grote database met niet actief zoekende woningzoekenden. Mensen 
schreven zich uit voorzorg in met het idee dat ze over tien jaar een woning nodig hadden. Om die 
reden is in het begin ook inschrijfgeld van tien euro per jaar gevraagd. Dit is afgeschaft, omdat er op 
dit moment maar weinig huurwoningen meer worden aangeboden. De huurwoningen die er nog zijn, 
staan bijna allemaal in herstructureringsgebieden. 

Inplaatsing 
Voor een klein deel van de woningen geldt inplaatsing, voornamelijk bij herstructurering (bijvoorbeeld 
Woensel West, Bennekel, Lakerlopen) om de leefbaarheid te verbeteren. De toepassing van 
inplaatsing is wel erg ingeperkt en wordt alleen maar bij echte probleemgebieden gedaan. Wordt bij 
inplaatsing gekeken naar overlastverleden, bekend bij politie (ligt wel gevoelig), daarna ook gesprek. 
In de praktijk komt het erop neer dat er vaak toch eerst geloot wordt, waarna nummer 1 wordt 
gescreend et cetera. Laten veel aan de verhuurmakelaar over. Inplaatsing geldt alleen maar voor 
specifieke straten of delen daarvan. 

Labelling voor senioren 
In Eindhoven zijn alle passendheidscriteria afgeschaft. Een uitzondering hierop is de labelling van 
huurwoningen voor 55+ woningzoekenden. Iedereen mag op huurwoningen, die voor 55+'ers 
gelabeld zijn, een optie nemen, maar 55+'ers hebben voorrang bij de toewijzing. Met andere 
woorden, de loting vindt eerst plaats binnen de groep senioren die een optie hebben. Zijn er echter 
geen 55+ kandidaten, dan wordt onder de andere woningzoekenden, die een optie hebben, geloot. 
Op dit moment heeft Trudo nog ongeveer drie ouderencomplexen. Trudo wilde de criteria voor 
ouderen in eerste instantie ook afschaffen, maar dit is op weerstand gestuit bij de bewoners en 
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daardoor tegengehouden. Bij wijze van afbouwregeling zijn de passendheidscriteria in sommige 
complexen al verlaagd naar 40+ en wordt in de toekomst verder afgebouwd. 

Een van de redenen dat labelling naar leeftijd eigenlijk zou moeten verdwijnen, is ook omdat Trudo 
geen huurcomplexen specifiek voor ouderen in de voorraad wil, maar alles onder Slimmer Kopen wil 
laten vallen. 

Urgentie 
Een woningzoekende kan door de urgentiecommissie urgent verklaard worden. Eindhoven kende 
ongeveer 400 urgenten per jaar de afgelopen drie jaar. Een urgente woningzoekende moet binnen zes 
maanden een woning toegewezen krijgen. Deze woning kan ook als huurwoning worden ontrokken uit 
de verkoop. Urgenten kopen namelijk vaak niet. Dit strookt niet met de doelstelling van Trudo, maar 
de corporatie heeft ook een taak voor de huisvesting van urgenten. 

Urgenten kunnen niet veel eisen stellen aan aangeboden woning en kunnen over het algemeen maar 
één keer weigeren. Wordt wel naar het woningtype en de prijsklasse van een woning gekeken, maar 
dan houdt het op. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te weigeren op basis van de buurt. Een 
passende woning wordt in overleg met verhuurmakelaar aangeboden. 

Een aantal jaar geleden zijn de urgentie-eisen aangescherpt, omdat er teveel urgenten waren, 
waardoor de reguliere woningzoekenden in het gedrang kwamen. Daarom kunnen urgenten uit 
bijvoorbeeld Den Bosch hier ook geen urgentie krijgen. De groep urgenten moet zoveel mogelijk 
beperkt blijven. Alleen als je bij wijze van spreken op straat staat, ben je urgent. 

Focus op starters 
Er is nooit een doelgroepenbeleid van de verschillende corporaties besproken bij het ontwerpen van 
de verschillende systemen. Als echter naar het beleid wordt gekeken is te zien dat bepaalde 
corporaties zich wel richten op specifieke doelgroepen. Zo richt Wooninc zich voornamelijk op senioren 
en Trudo op starters. 

Door de aard van de woningvoorraad, namelijk veel eenvoudige appartementen en het 
selectiecriterium loting, is het model van Trudo aantrekkelijker voor starters. Starters komen ook 
relatief sneller aan een woning door loting. Consequentie van systeem is dat je ieder moment aan de 
beurt kan zijn en niet tien jaar hoeft te wachten, hoewel dat wel kan. 

Slimmer Kopen is over het algemeen ook een minder interessant product voor ouderen. Er zijn wel 
enige uitzonderingen, maar hurende senioren stappen niet snel over naar een koopappartement. Er 
schrijven zich dan ook nauwelijks senioren in voor de koopwoningen. 

Trudo richt zich niet meer op senioren. Senioren zijn van harte welkom, maar worden niet 
voorgetrokken, zoals in het oude model. 

Weigeringsgraad 
Trudo wil geen omvangrijk (met groot aandeel passieven) woningzoekendensysteem. Frontoffice 
beweert dat er veel weigeringen zijn, maar uit de cijfers blijkt dat vaak de eerste of tweede 
woningzoekende de woning accepteert. De keren dat het mis gaat is vaak bij een woning zonder 
centrale verwarming of iets dergelijks. Het ene deel van de corporatie zegt dus dat het systeem wel 
werkt (backoffice), andere deel zegt van niet (frontoffice). Zijn wel paar probleemcomplexen qua 
weigering, maar dit is een minderheid. 

Corporatie schrijft elk jaar woningzoekenden aan met de vraag of ze ingeschreven willen blijven staan. 
Bij niet reageren worden woningzoekenden uitgeschreven. Vroeger vroeg de corporatie tien euro per 
jaar inschrijfgeld. Dit diende ervoor om de passieve woningzoekenden van de wachtlijst te krijgen. 

Andere corporaties zien de weigeringsgraad niet omlaag gaan. Wooninc schoont de wachtlijsten niet 
op. Zij sturen geen brief om te vragen of woningzoekenden nog ingeschreven willen blijven. Wooninc 
zou dus meer weigeringen moeten hebben, ook op basis van gesprekken bij jaarlijkse evaluatie blijkt 
dit signaal. 
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Internet 
Bij elke corporatie is internet het belangrijkste communicatiemiddel. Dit stuit vaak op veel verzet bij 
ouderen. Trudo heeft ook computers in de woonwinkels waar woningzoekenden gebruik van kunnen 
maken, als ze zelf geen computer met internet hebben. 

Vooral in het begin was er veel angst voor internet, of om naar de winkel toe te moeten. Dit bleek ook 
uit de enquête, die bij de eerste evaluatie is gehouden onder huurders en woningzoekenden. Ouderen 
gaven aan dat ze zich moeilijk op de woningmarkt konden oriënteren. Als je echter de mogelijkheid 
hebt om naar de winkel te komen, waar je persoonlijk wordt geholpen, is er weinig reden tot klagen. 
Het is onlogisch dat, dat bij het doen van boodschappen mensen wel naar drie verschillende 
supermarkten gaan, maar bij het zoeken naar een woning het teveel moeite is om naar de 
woonwinkel te komen. Senioren hebben wel steeds minder moeite met internet (blijkt uit signalen van 
SHE). Woningzoekenden kunnen in de woonwinkel ook in een boek met woningen bladeren. 

Verantwoording 
Bij de inschrijving bij Trudo krijgt de woningzoekende een inlogcode en wachtwoord, waarmee hij of 
zij toegang krijgt tot een persoonlijke internetpagina. Op deze pagina staat op welke woningen de 
woningzoekende een optie heeft en wat de persoonlijk uitslag is geweest van eventuele lotingen. 
Bijvoorbeeld er is op 1 mei geloot en u bent r geworden. De uitslagen schommelen vanzelfsprekend. 

Op het openbare deel van de website staat hoeveel woningzoekenden hebben meegeloot en of de 
vrijgekomen woning is verloot of dat een woningzoekenden is ingeplaatst. 

Evaluatie 
Het Eindhovense systeem wordt tweejaarlijks door de gemeente geëvalueerd. Op dit moment zijn er 
dan ook twee evaluatierapporten uitgebracht. In de eerste evaluatie is veel tijd en energie gestoken, 
maar vanaf nu worden alleen de belangrijkste cijfers bijgehouden en bij eventuele calamiteiten en 
klachten kan worden ingegrepen. Meer focus op monitoring dan op evaluatie. 

Evaluatie wordt gedaan aan de hand van de drie eerder genoemde thema's keuzevrijheid, segregatie 
en leefbaarheid. Te zien is (slechts minimaal) dat mensen met een laag inkomen naar duurdere 
huurwoning gaan en vice versa. Over algemeen kiezen woningzoekenden een woning die bij het 
inkomen past. Iets meer menging, maar minimaal. Als mensen vrij zijn om te kiezen, zijn ze meer 
tevreden en dat is positief voor leefbaarheid. Leefbaarheid is moeilijk te meten, tevredenheidmeting is 
niet gedaan. Leefbaarheid is wel uitgangspunt, maar is dus nauwelijks te operationaliseren. 

Een enquête onder woningzoekenden, uitgevoerd tijdens de eerste evaluatie, laat zien dat 
woningzoekenden in het nieuwe systeem niet meer keuzevrijheid ervaren, maar dat er juist langer 
moet worden gewacht op een woning. Er wordt niet bij elke evaluatie een enquête onder 
woningzoekenden gehouden. 

Uit de eerste evaluatie bleek ook dat het inschrijven bij verschillende corporaties als onduidelijk werd 
ervaren. Om deze reden was is een internetportaal (website 'Ik zoek een woning in Eindhoven') 
opgezet. Op deze site kunnen mensen zien welke woning bij welke corporatie hoort en worden 
vervolgens doorverwezen naar de betreffende corporatie. 

Klachtencommissies van gemeente en corporaties hebben weinig klachten over 
woonruimteverdelingsystematiek binnen gekregen. Kwamen maar een of twee klachten bij de Trudo 
commissie binnen. 

Opsplitsing modellen 
Doordat alle corporaties vrij zijn gelaten ten aanzien van de inrichting van het 
woonruimteverdelingsmodel, zijn er vier verschillende modellen ontstaan. Dit is anders dan anders, 
komt in andere steden niet veel voor. Wel bewust zo gedaan, omdat iedereen andere ideeën had over 
invulling. Woningzoekenden hebben tijd nodig gehad om te wennen en het was dan ook niet helemaal 
helder in het begin. Maar aan de andere kant heeft een dergelijke differentiatie ook zijn charme. 
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Trudo is op deze manier aantrekkelijk voor starters, andere corporaties voor mensen die lekker willen 
wachten. 

De kans dat een doelgroep in de verdrukking komt bij door een systeem is groter dan bij meerdere 
systemen. Het ultieme systeem, dat iedereen gelijke kansen biedt, bestaat niet. Daarom is dit ook niet 
perse slechter dan een regionaal systeem dat uitgaat van één methode. Gaat wel ten koste van 
transparantie. 

Gemeente 
Corporatie is vrij om te beslissen hoe zij woning aanbiedt. Het is wel belangrijk om te zorgen dat de 
relatie met de gemeente niet verstoord wordt. Er is dus wel sprake van samenspraak met de 
gemeente in het zoeken naar de ideale weg. Eindhoven heelt geen huisvestingsverordening. 

Op dit moment weinig sprake van regionale samenwerking ten aanzien van woonruimteverdeling. 
Wordt wel gesproken over het komen tot een regionaal woonruimteverdelingsysteem. 

Leefbaarheid 
Beïnvloeding van de bevolkingssamenstelling van een wijk via woonruimteverdeling gaat heel 
langzaam. Het is niet zo dat als nu wordt ingegrepen, de leefbaarheid over twee jaar in orde is. 
Tachtig procent van leefbaarheid is inkomen. Slechte buurten worden voornamelijk gevormd door lage 
inkomens. Allochtonen met hoog inkomen kom je in de slechte wijken ook niet tegen. 

Tevredenheid 
Woningzoekenden zijn niet tevreden over het huidige systeem. Dit komt waarschijnlijk omdat het 
moeilijk is om aan een woning te komen. Ontevredenheid komt dus meer door de druk op de 
woningmarkt dan door de woonruimteverdeling. Systeem zorgt er niet voor dat er meer woningen 
vrijkomen. Starters zijn bij Trudo tevreden en ouderen ontevreden. Bij inschrijfduur zal dit 
waarschijnlijk andersom zijn. 

Trudo is zelf tevreden over systeem. Denken niet na over ander model, zowel ten aanzien van 
Slimmer kopen, als het geheel. Positief. 
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Wooninc, Eindhoven 
Dhr. Boley 
9 juni 2006, 10.00 uur 

Vestigingseisen 
In Eindhoven gelden geen eisen ten aanzien van economische en maatschappelijke binding. 

Nieuw woonruimteverdelingsysteem 
Per 1 januari 2003 is gekozen voor een nieuw woonruimteverdelingsysteem. Dit systeem kent 
wezenlijke verschillen met het oude systeem. Vroeger hanteerden alle corporaties in Eindhoven, met 
uitzondering van HHvL, hetzelfde aanbodmodel. Het aanbod werd daarbij geadverteerd in de krant 
Groot Eindhoven. In het nieuwe systeem zijn de passendheidscriteria (labelling) vervallen en kent elke 
corporatie een andere manier van woonruimteverdeling. 

De nota 'Kiezen voor de klant' is het startdocument geweest van dit nieuwe 
woonruimteverdelingsysteem. Dit is eind 2002 door het PEC (Platform Eindhovense Corporaties) 
ontwikkeld. Deze projectgroep heeft het voorstel uitgewerkt en dit is vervolgens opgepakt door de 
politiek. De reden waarom voor loslaten is gekozen, ligt achter ons. Binnenskamers zijn vast harde 
woorden gesproken, maar naar buiten toe een conform verhaal. De overweging om het optiemodel te 
hanteren is een andere afweging geweest dan het loslaten van de passendheidscriteria. 

Loslaten van labelling 
De markt dicteert op dit moment, dus in hoeverre kan een corporatie bepalen waar iemand mag 
wonen. Is scheefwonen bijvoorbeeld niet gewoon verantwoordelijkheid van de klant? Als je de klant 
serieus neemt, kan je eigenlijk geen criteria stellen. Is niet meer van deze tijd. 

Wooninc vindt dat de markt het loslaten van criteria op dit moment toelaat. Vanuit de aanbodzijde is 
het wat genuanceerder, maar vanuit de vraagzijde zijn criteria betuttelend. Leeftijdsgrens en 
zorgbehoefte gelden soms nog als criteria (bij Woning Plus). 

Thema's 
In de Nota 'Kiezen voor de klant' zijn drie thema's geformuleerd, aan de hand waarvan achteraf het 
nieuwe systeem wordt getoetst. De drie thema's zijn het tegengaan van segregatie, bevorderen van 
de leefbaarheid en vergroten van keuzevrijheid. Bij de eerste evaluaties voldoet het nieuwe systeem 
op al deze punten. Dit is teruggekoppeld naar de wethouder. Daarnaast kent Wooninc zelf ook een 
interne evaluatie. 

Vergroten keuzevrijheid 
De keuzevrijheid van woningzoekenden is gigantisch geworden. Echter vist iedereen nu wel in 
dezelfde vijver, waardoor meer woningzoekenden meer ijzers in verschillende vuren hebben 

Het naast elkaar bestaan van verschillende systemen, maakt dat het appels met peren vergelijken is. 
Het is dus lastig om harde conclusies te trekken. Woonbedrijf heeft wel meer capaciteit om onderzoek 
te doen. Sommige antwoorden zijn ook gewoon niet te beantwoorden. 

Schuin oog naar aanbodmodel 
Wordt altijd met schuin oog naar aanbodmodel gekeken bij eigen evaluatie. Als optiemodel niet 
bevalt, dan kan de corporatie eventueel naar aanbodmodel terug. 

In beginsel overlappen alle modellen met elkaar. Als er een optie is genomen op een verhuurcluster, is 
er weinig verschil meer tussen het aanbodmodel en optiemodel. Switchen van ene naar andere model 
valt dan ook best mee, door middel van een brief naar de klanten en een overgangsregeling. Toch 
moet hier niet te gemakkelijk over worden gedacht. 

Slaagkans primaire doelgroep 
In het algemeen kent de corporatie BBSH doelstellingen. Deze staan ook in de statuten, 
ondernemingsplan en doelstellingen. Corporatie is er in eerste instantie voor de primaire doelgroep. 
Bepaald percentage van het aantal mutaties zal dan ook aan de primaire doelgroep moeten worden 
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toegewezen en bepaald percentage van de woningen moet door de BBSH doelgroep worden 
bewoond. 

Door de kunstmatig laaggehouden huurprijzen geef je als woningcorporatie aan dat je je richt op de 
primaire doelgroep. In de markt zou je voor deze woningen soms het dubbele kunnen vragen. 

Zolang je maar over totaal kunt verantwoorden dat je er bent voor primaire doelgroep is het goed. 
Wooninc realiseert ook naast sociale woningen ook koopwoningen om rendement te genereren. 

Scheefwonen 
In principe zijn er genoeg woningen voor de primaire doelgroep in Eindhoven, alleen wonen er vaak 
de verkeerde mensen in. Voorbeeld, als iedereen naar het Scheveningse strand gaat en als ze 
terugkomen naar een woning gaan, die bij hen past, kan iedereen passend wonen. 

Bij mutatie weet je wat het inkomen is. Wooninc vraagt sinds kort weer naar het inkomen van 
woningzoekenden. Duur scheefwonen is eigenlijk eigen verantwoordelijkheid van de huurder. 
Potentiële dure scheefwoners worden wel aangesproken in het toewijzingsgesprek. Student met 
carrière woont vaak ontzettend scheef. Bijstellen van huur is niet meer van deze tijd, valt ook onder 
inkomenspolitiek. Campuscontract is een voorbeeld van het tegengaan van scheefwonen, maar dat 
doet Wooninc niet. 

Is het ook wel nodig dat mensen uit woningen vertrekken (kwantitatief evenwicht), ook ten aanzien 
van segregatie. Spelen veel aspecten, is niet zomaar een antwoord op te geven. 

Minimale inkomenseisen 
Corporatie kan tegenwoordig ook winst maken met dure koop. Bij dure huurwoningen en 
appartementen, zoals de Vesteda-toren met een huurprijs van rond de 2500 euro per maand, worden 
vaak wel criteria ten aanzien van minimaal inkomen gesteld. Dit is niet in de nota 'Kiezen voor de 
klant' opgenomen. 

Lage inkomensgroep vestigen stuurt zichzelf. Iemand met een topinkomen gaat niet in goedkope 
huurwoning zitten. Er is maar een enkeling die dat doet. Ook andersom, gaan lage inkomensgroepen 
niet in dure huurwoningen wonen. Dit is in het verleden altijd gereguleerd, maar het regelt zichzelf 
wel. Daarbij is het ten aanzien van segregatie zelfs wenselijk dat die weinige woningzoekenden wat 
duurder of goedkoper gaan wonen. Het betreft echter maar kleine aantallen. Ligt allemaal niet zo 
gevoelig en zwart-wit, blijkt ook uit ervaringen van woonconsulenten. 

Keuze voor optiemodel 
Bij het aanbodmodel had de corporatie te maken met weinig vrijkomend aanbod per week. Daarnaast 
speelt de manier van presenteren als corporatie een belangrijke rol. Met welk aanbod en op welke 
manier wil je dat je klanten de corporatie associëren? Een vraag hierbij bijvoorbeeld is of een 
woonkrant in deze tijd nog past bij Wooninc. 

In het aanbodmodel laat je de woningzoekende kiezen uit zes woningen per week. In het optiemodel 
laat je de woningzoekende een woning kiezen uit de totale voorraad van 6.500 woningen, waar 
vervolgens een optie op kan worden genomen. De klant maakt zelf zijn keuze. De nota 'Kiezen voor 
de klant' past goed bij optiemodel. 

Het aanbodmodel is losgelaten vanwege de minder mooie methode van presenteren en om de reden 
dat de klant echt kan kiezen in het optiemodel. Bij het aanbodmodel wordt van de woningzoekende 
een actieve houding verwacht. Iedere week weer moet de klant naar het aanbod kijken en reageren. 
Dit kan erg frustrerend zijn, vooral als onduidelijk is wat de positie op de wachtlijst is. 

Weigeringsgraad 
Van tevoren werd gedacht dat de weigeringsgraad zou afnemen of in ieder geval gelijk zou blijven. 
Het aantal weigeringen is echter meer geworden. Bij het gemotiveerd weigeren van een woning 
gelden geen sancties. Geen mogelijkheid om optie passief te zetten. Elk jaar wordt inschrijfgeld 
gevraagd om passieve woningzoekenden te weren en zo de weigeringsgraad omlaag te brengen. 
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Ieder jaar krijgen de woningzoekenden om deze reden een factuur, waardoor ze bewust moeten 
nadenken of ze nog ingeschreven willen blijven staan. 

Vreemd dat weigering in het aanbodmodel nog steeds bestaat, omdat je zou verwachten dat mensen 
pas reageren op een woning als ze deze echt willen hebben. Het optiemodel werkt weigeren iets meer 
in de hand dan het aanbodmodel. 

Woningzoekenden verwachten een wachttijd bij het nemen van een optie. Vaak wordt de woning 
eerder aangeboden dan de woningzoekende verwacht, waardoor wordt geweigerd. Op den duur bel je 
iemand op de zestigste plaats op de wachtlijst. Dit vertroebelt het beeld van wachttijden, waardoor 
woningzoekenden en de corporatie niet weten waar ze aan toe zijn. 

Een andere reden waarom vaak wordt geweigerd, is dat woningzoekenden meerdere ijzers in het vuur 
hebben in het nieuwe systeem. Ten eerste bestaat bij Wooninc de mogelijkheid om meerdere opties 
te nemen, maar daarnaast hebben woningzoekenden ook kans op een woning bij de verschillende 
corporaties in Eindhoven. Dit maakt dat woningzoekenden niet hun opgebouwde wachttijd willen 
opgeven en liever nog even wachten op een betere woning. De weigeringsgronden worden dus meer 
divers. 

Een positief punt van het optiemodel is het totale woningoverzicht en het redelijk goed kunnen 
inschatten van de wachttijd. Nadeel is dus de hogere weigeringsgraad, maar ook de inflexibiliteit van 
het model. Als de persoonlijke situatie en dus de woningvoorkeur verandert, bij bijvoorbeeld trouwen, 
krijgen van kinderen of scheiden, moet de woningzoekende weer achter aansluiten in de rij voor de 
nieuwe geopteerde woning. 

Het meest effectief zou zijn om een woningzoekende bij weigering van de lijst te halen. Op dit 
moment houdt Wooninc de weigeringsgrond in het achterhoofd. Zulke lijsten ondergraven het 
optiemodel, en zorgen voor onverwachte sprongen in de wachtlijst voor woningzoekenden. Passief 
zetten zou een optie kunnen zijn. Wel het gevaar dat wachttijden oplopen als de passieven zich ineens 
als actief gaan aanmelden. Dergelijke aanpassingen zijn echter wel noodzakelijk bij continuering 
optiemodel. 

Onderzoek door ABF research 
Wooninc heeft door ABF een onderzoek laten uitvoeren naar het optiemodel. Vraag vanuit Wooninc 
was hoe de problemen ten aanzien van het optiemodel beter te managen zouden zijn. In het 
onderzoek zijn ook andere optiemodellen, zoals in Breda, bekeken. De navraag bij andere corporaties 
leverde echter geen directe conclusies op. Het optiemodel is geen wiskundig model en het is dus 
moeilijk om harde uitspraken te doen. 

Inschrijfduur in plaats van optieduur is ook afgewogen. 

Clusters 
Een woningzoekende neemt een optie op een cluster woningen en niet op een individuele woning. Er 
kan maar minimaal worden aangegeven wat de voorkeuren zijn binnen een cluster. Dit zorgt ook voor 
meer weigeringsgronden. 

Het meer specificeren van de clusters zou beter zijn. In het model zouden bijvoorbeeld aspecten als 
tuin op het zuiden, positie binnen cluster en nabijheid van winkelcentrum moeten kunnen worden 
aangegeven. Dat is het ideale plaatje van het optiemodel. Op deze manier kan zuiverder worden 
gekeken naar waar mensen willen wonen en waarom ze weigeren. 

Bij een concreet aanbod gaan mensen pas de woning bekijken. Ook wordt nu al aan de telefoon wel 
door woningzoekenden geïnformeerd of het wel die specifieke woning is, die ze toegewezen hebben 
gekregen. Dit is een signaal dat de clusters eigenlijk moeten worden opgesplitst. Op dit moment kent 
Wooninc 144 clusters. Idealiter zou het optiemodel evenveel clusters als woningen moeten hebben. In 
ieder geval is een betere beschrijving van het aanbod noodzakelijk. 
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Woonplus woningen 
Het optiemodel functioneert goed bij zogenaamde Woonplus woningen, woningen waar een 
zorgbehoefte indicatie voor nodig is. Dit zijn voornamelijk populaire woningen met een lage 
mutatiegraad, waar voornamelijk senioren in wonen. 

Verantwoordelijkheid bij corporaties 
Lastig om met gemeente en corporaties vragen over woonruimteverdeling te beantwoorden door het 
bestaan van verschillende systemen. Vragen die in dit vraaggesprek aan de orde komen, hebben 
corporaties en gemeente zichzelf ook al gesteld. 

Leefbaarheid komt uit leefbaarheidonderzoek. Gemeente vindt het verder allemaal prima. Corporaties 
houden zelf wel primaire doelgroep in de gaten. Gemeente moet ervan uitgaan dat corporaties hier 
serieus mee omgaan. Dit is bij corporaties ook wel gewaarborgd. In de markt kan je vaak veel meer 
vragen. Voorbeeld van Hemelrijken, mooie locatie, met beheerder, waar vind je dat in de markt? 

Slaagkans voor vestigers 
Wachten op wachtlijst is negatief voor vestigers. Bij nieuwbouw kan wel iedereen een optie nemen, 
waarna vervolgens wordt geloot. Is een Rotterdammer echter wel in de gelegenheid om in te 
schrijven op nieuwbouw, inschrijvingstermijn. In aanbodmodel zijn vestigers ook achtergesteld. 

Loten bij Trudo, motief was dat iedereen kan inschrijven en iedereen ervoor in aanmerking komt, ook 
vestigers. Biedt de mogelijkheid om deel van de Eindhovense woningvoorraad anders te verdelen. 

Toonbankwoningen 
Op sommige complexen is geen optie genomen. In dat geval is er geen beletsel om te verdelen 
volgens het idee van wie het eerst komt, het eerst maalt. Wooninc wil in deze context zogenaamde 
toonbankwoningen aanbieden. Dit zijn woningen die niet via de reguliere woonruimteverdeling, maar 
per direct te huur worden aangeboden. Positieve invulling van iets wat negatief is. Corporatie 
profileert zich op deze manier positief. Methode kan ook voor tijdelijke huisvesting, korte verblijfsduur, 
worden gebruikt. 

Moeilijk om bewoners uit woning te zetten. Alleen bij concrete sloopvergunning moet bewoner eruit. 
Anders bepleit rechter dat de huurder toch best nog even kan blijven zitten. Dit kost geld. 

Studenten 
Woongroepen zijn door Wooninc afgeschaft en vervolgens weer in het leven geroepen. Verbaasd dat 
ze weer in het leven zijn geroepen. Betreft voornamelijk studentenwoningen. Je hebt er als corporatie 
niets mee gewonnen als een voorgedragen persoon wordt weggepest. Win-winsituatie. Weet niet 
precies hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. 

Voorbeeld van een woongroep die een vast bedrag per maand aan de corporatie betaalt. Erg specifiek 
en klein aantal eenheden. 

Blijven verbeteren 
Distributiemodel is van tafel om iets beter, zelfde geldt voor het aanbodmodel. Ook optiemodel kan 
worden vervangen, het zal altijd beter kunnen. Vorig jaar door ABF geëvalueerd, reden daarvoor was 
dat er nadelen aan model kleven. Aanbodmodel heeft weer andere negatieve punten. Sluiten niet uit 
dat er wijzigingen binnen het model worden doorgevoerd. Meerdere systemen (aanbod, loting en 
optie) naast elkaar is ook mogelijk. Blijft sprake van een dynamisch proces. 

Klantvriendelijkheid 
Discussie draait voornamelijk over de manier waarop klanten worden bediend. Klantvriendelijkheid 
staat voorop. 

Klant heeft geen boodschap aan het type model. Je kijkt naar de woning en vervolgens 
eigenaar/corporatie. Woningzoekende is door de woning gebonden aan een model, kan niet sec 
kiezen tussen modellen. 
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