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Voorwoord



Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar scheefwonen op de woningmarkt in de 
regio Eindhoven welke door mij is uitgevoerd. Het onderzoek is geschreven ter afronding van de 
master Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderwerp scheefwonen heb ik gekozen, omdat het een erg actueel item is in de politiek. 
Daarnaast vind ik het zelf ook een erg boeiend onderwerp. Het betreft namelijk een combinatie 
van wonen en het gedrag van mensen. Ik vind het interessant om te kijken waarom mensen 
scheefwonen, wat hun hun gedachtegang hierbij is en of zo’n groep bewoners te typeren 
is. Tijdens mijn afstuderen kwam ik ook zelf in aanraking met het probleem scheefwonen op 
de woningmarkt. Bij het willen verhuizen vanuit mijn studentenkamer naar een zelfstandige 
woning, liep ik al snel tegen het feit aan dat de wachtlijsten voor een sociale woning bij de 
woningcorporaties erg lang zijn. Voor de meeste huurwoningen moest je minimaal vijf jaar 
ingeschreven staan, wilde je een kans maken om een sociale woning te kunnen huren. Al snel 
moest ik uitwijken naar particulier huurwoningen. Hier kwam ik erachter dat deze woningen 
een slechtere prijs-kwaliteitverhouding kenden dan bij de corporatiewoningen het geval was. 
Voor een kleinere en kwalitatief mindere woning moest voor de particuliere huurwoningen vaak 
een veel hogere huurprijs betaald worden. Ook een groot verschil waren de extreem hoge 
bemiddelingskosten die voor een vrije huurwoning betaald moesten worden in vergelijking met 
de bemiddelingskosten die bij corporaties betaald moeten worden. Hiermee heb ik het probleem 
van starters met een lager inkomen ervaren. Er zijn niet te weinig sociale woningen voor deze 
groep, maar teveel scheefwoners die met een hoger inkomen de goedkopere woningen bezet 
houden. 

Dit onderzoek is niet zomaar tot stand gekomen. Ik wil hiervoor graag een aantal mensen 
bedanken. Allereerst mijn afstudeerbegeleiders Pauline van den Berg en Jos Smeets, die mij 
gedurende mijn hele afstudeerperiode hebben ondersteund en van wie ik gebruik heb gemaakt 
van hun kennis en ervaringen. Ook wil ik Joep Berghuis van de gemeente Eindhoven als 
derde begeleider bedanken. Joep Berghuis heeft mij in contact gebracht met alle personen en 
instanties in de regio die van belang waren voor mijn onderzoek en hij heeft voor de benodigde 
documenten gezorgd. Ditzelfde geldt voor Marieke Leussink van het bedrijf Interface die altijd 
bereid was de benodigde gegevens te verstrekken. Als laatste wil ik graag mijn familie, mijn 
vriend en mijn vrienden bedanken. Zij hebben mij altijd gesteund en in mij geloofd, vooral op de 
momenten dat dit nodig was. Ook hebben zij mij geholpen met het controleren van mijn teksten 
op taalfouten.

Eindhoven, november 2013
Nynke Wolters
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SamenVatting



De Nederlandse woningmarkt heeft met een probleem te maken, er zijn huishoudens die 
scheefwonen. Een scheefwoner is een huishouden dat in een sociale (goedkope) huurwoning 
woont met een maandhuurprijs lager dan de liberalisatiegrens (664,66 euro) en een inkomen heeft 
hoger dan de inkomensgrens (34.085 euro). Dat dit gebeurt, is niet gewenst. Scheefwonende 
huishoudens houden zo de woningen bezet die voor huishoudens met lage inkomens bedoeld 
zijn en die hiervan afhankelijk zijn. Vooral in de huidige crisistijd is er meer vraag naar goedkopere 
woningen en dus wordt het probleem groter dat de wachttijden voor een sociale woning verder 
oplopen. Scheefwonen ontstaat vooral in de loop der jaren door te gaan samenwonen of door 
inkomensstijging. Het tegengaan van scheefwonen tijdens het betrekken van een sociale woning 
wordt gedaan door nieuwe toetsingsregels van het inkomen. Het probleem scheefwonen kan als 
volgt geformuleerd worden: doordat een huishouden met een hoger inkomen niet doorstroomt 
vanuit de goedkope naar de middeldure of dure sector, worden de goedkope woningen bezet 
gehouden en kunnen starters (met vaak een laag inkomen) de woningmarkt niet betreden.

Het niet doorstromen van scheefwoners heeft vooral te maken met de crisis, overheidsinvloed, 
kenmerken van de regionale woningmarkt, veranderingen van de demografie en kenmerken van 
de groep scheefwoners. Vooral de crisis zorgt dat de doorstroming op de woningmarkt stagneert. 
Zowel huishoudens, investeerders als banken worden voorzichtiger en kiezen voor zekerheid. Zo 
blijven huishoudens vaker in de huidige woning wonen en wordt er minder nieuwbouw gerealiseerd. 
De crisis en veranderingen van de demografie zijn niet zomaar op te lossen, de invloed van de 
overheid en kenmerken van de regionale woningmarkt deels wel. Maar de sleutel tot het goed 
kunnen oplossen van het doorstromen, is goed inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken 
van de scheefwoners. Hiervoor is het belangrijk om de kenmerken van de scheefwoners te 
analyseren, maar ook de woonwensen en het aanbod voor deze groep. Op deze manier kunnen 
de scheefwoners op de woningmarkt als groep getypeerd worden en kunnen de knelpunten 
tussen vraag en aanbod aan het licht worden gebracht. 

Op dit moment wordt de regelgeving op de woningmarkt vanuit de Rijksoverheid landelijk 
geformuleerd. Dit terwijl regionaal grote verschillen zichtbaar zijn. Deze verschillen zorgen dat 
de mogelijkheden voor scheefwoners om door te stromen in de ene regio anders zijn dan 
in een andere regio. Ook is het scheefwonen in de ene regio een groter probleem dan in 
de andere, kijkend naar het percentage scheefwoners en naar de grootte van de sociale 
woningvoorraad. Daarom pleit dit onderzoek ervoor om het scheefwonen regionaal aan te 
pakken. Voor dit onderzoek is gekozen voor het Stedelijk Gebied Eindhoven als regio. Dit zijn de 
volgende gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Opbouw onderzoek
Het onderzoek is opgebouwd uit twee analysegedeeltes. In het eerste analysegedeelte zullen 
op basis van een secundaire data-analyse de scheefwoners, hun wensen en hun kansen op 
de woningmarkt in beeld worden gebracht. Het databestand wat hiervoor wordt gebruikt is 
afkomstig van het ‘Woonbehoeftenonderzoek’ van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 
Dit onderzoek is gehouden door middel van een enquête onder een random steekproef van 
huishoudens in 21 gemeenten, waaronder ook de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. Op basis van dit opgebouwde databestand kunnen de verschillen tussen scheefwoners 
en niet-scheefwoners gehaald worden en ook de verschillen tussen verhuisgeneigde en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners. Daarnaast kan uit dit databestand de woonwensen van de 
verhuisgeneigde scheefwoners en het bereikbare (betaalbare) aanbod voor hun gehaald worden. 
Als laatste onderdeel in het eerste analysegedeelte zullen de woonwensen en het aanbod tegen 
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elkaar worden uitgezet. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de voorraad aan woningen wat daadwerkelijk 
wordt aangeboden. Deze gegevens zullen gehaald worden van de huizenverkoopsite Funda. 

In het tweede analysegedeelte, zal door middel van een literatuuronderzoek een inventarisatie worden gemaakt 
van de huidige regelgeving op de woningmarkt en zullen de effecten van deze maatregelen geanalyseerd 
worden. Op basis van de huidige regelgeving zal er een inventarisatie gemaakt worden van mogelijke 
regelgeving met daarbij de voor- en nadelen voor starters en scheefwoners. De conclusie wordt gevormd door 
de twee analysegedeelten samen te voegen. In de conclusie zal een strategie worden aangedragen die de best 
mogelijke regelgeving en aanpak laat zien voor de omgang met scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Kenmerken scheefwoners (hoofdstuk 3)
Scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven (inkomen hoger dan €34.085) kunnen onderscheiden worden 
van niet-scheefwoners in de sociale sector (inkomen lager dan €34.085) op zowel huishoudens- als op 
woningkenmerken. De kans dat een huishouden scheefwoner is, is het grootst als het huishouden jonger is en 
het huishouden uit twee of meer personen bestaat. De kans wordt vergroot als het huishouden een hogere 
opleiding gevolgd heeft en voor een langere tijd in de huidige sociale woning woont. De kans is ook hoger 
als de huurprijs van de sociale woning hoger is. Daarmee samen hangt vaak een grotere woning en vaker 
een eengezinswoning dan een appartement. Door naar de grootte van het huishouden te kijken, kan het 
beste voorspeld worden of een huishouden scheefwoont of niet. Binnen de groep scheefwoners kan ook een 
onderscheid gemaakt worden tussen scheefwoners die wel willen verhuizen en scheefwoners die niet willen 
verhuizen. Hoe jonger het huishouden, hoe groter de kans dat de scheefwoner wil verhuizen. De kans wordt 
vergroot als het huishouden een hoge opleiding gevolgd heeft en voor een kortere periode in de huidige woning 
woont. Daarnaast beïnvloedt de hoogte van het percentage goedkope woningen binnen de woningvoorraad 
in een gemeente de mate van verhuisgeneigdheid. Hoe hoger het percentage, hoe vaker een scheefwonend 
huishouden verhuisgeneigd is. Om te voorspellen of een scheefwonend huishouden verhuisgeneigd is, kan het 
beste gekeken worden naar de huurprijs. Bij een lage of hoge huurprijs binnen de sociale huursector is de kans 
op een verhuisgeneigd scheefwonend huishouden kleiner. Wanneer de woning van de scheefwoners groter is, is 
de kans groter dat de scheefwoner niet wil verhuizen.

Woonwensen (hoofdstuk 4)
Voor de verhuisgeneigde scheefwoners is een kwalitatief goede woning één van de belangrijkste criteria voor 
het vinden van de gewenste woning. Wanneer scheefwoners hun woonwensen moeten aanpassen, doen ze 
dit het eerst door te gaan zoeken naar een woning op een andere locatie. Verhuisgeneigde scheefwoners met 
een inkomen in de tertiaire doelgroep (boven €43.000) willen even vaak kopen als huren. Scheefwoners met 
een inkomen in de secundaire doelgroep (tussen de €34.085 en €43.000) willen vaker huren dan kopen. De 
verhuisgeneigde scheefwoners hebben een duidelijke voorkeur voor eengezinswoningen. Bij appartementen 
is aanwezigheid van een lift erg belangrijk. De scheefwoners die willen verhuizen willen ook graag een privé 
buitenruimte bij de woning.

Bereikbaar aanbod (hoofdstuk 5)
Op de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven ligt 7% van de totale huursector binnen het bereik van 
de scheefwoners met een inkomen in de secundaire doelgroep (wat ze zouden kunnen betalen). Voor de 
koopsector ligt dit percentage op 17%. In de kleinere gemeenten is weinig aanbod in huurwoningen en meer in 
koopwoningen. In deze kleinere gemeenten, waar de koopsector groot is, zijn vooral veel dure koopwoningen te 
vinden en is er weinig aanbod in de middeldure koopsector. In de grote gemeenten Eindhoven en Helmond is de 
verdeling vrijwel gelijk. In de twee grootste gemeenten Eindhoven en Helmond is relatief het meeste aanbod in de 
bereikbare koopsector. In de grotere gemeenten Eindhoven en Helmond is er een vrijwel gelijke verdeling tussen 
appartementen en eengezinswoningen. In de kleinere gemeenten zijn vooral eengezinswoningen aanwezig. 
Uitzondering hierop is Helmond, waar in de koopsector ook veel eengezinswoningen zijn. Appartementen hebben 
in de meeste gevallen drie kamers en eengezinswoningen vier of vijf kamers. De woningen die op dit moment 

Samenvatting
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daadwerkelijk worden aangeboden lijken een redelijke afspiegeling te vormen van de totale bereikbare voorraad. 
Voor de huursector is het percentage aangeboden woningen in het Stedelijk Gebied ten opzichte van de totale 
bereikbare huurvoorraad 4%. Vooral in Veldhoven, Eindhoven, Nuenen, Waalre en Son en Breugel is weinig 
aanbod in vergelijking met de bereikbare voorraad. In de koopsector ligt het dit percentage met 9% iets hoger. 
Er zijn hierin weinig verschillen zichtbaar tussen de verschillende gemeenten.

Kansen scheefwoners woningmarkt (hoofdstuk 6)
Als de woonwensen van de scheefwoners en het aanbod voor deze groep tegen elkaar worden uitgezet, blijkt 
dat er knelpunten aanwezig zijn. Er zijn te weinig woningen beschikbaar om de verhuisgeneigde scheefwoners 
te laten doorstromen naar de bereikbare sector kijkend naar het beschikbare aanbod hierin. Zo is er vooral een 
tekort in huurwoningen en een overschot in koopwoningen. De tekorten in huurwoningen zijn voornamelijk te 
vinden in appartementen met lift, maar ook in alle eengezinswoningen. De overschotten in de koopwoningen zijn 
overal te vinden, maar zijn het grootst in appartementen met lift en in rijwoningen. Tekorten op het gebied van de 
grootte van eengezinswoningen zijn er voor woningen met een kleine of gemiddelde grootte en overschotten in 
woningen met veel kamers. Voor appartementen is het tegenovergestelde het geval. Hierin is een licht overschot 
in appartementen met één of twee kamers en zijn tekorten in appartementen met drie of meer kamers. 
Er is ook een groot tekort aan woningen met een privé buitenruimte. Wanneer alle scheefwoners met een 
inkomen in de secundaire doelgroep zouden moeten verhuizen, worden de knelpunten groter. Verder ontstaan 
ook nieuwe knelpunten, zo ontstaan tekorten in eengezinswoningen die te koop staan. Ook voor de grote 
eengezinswoningen is de vraag groter geworden dan het aanbod. De overschotten in de koopappartementen 
blijven bestaan. 

Huidige regelgeving (hoofdstuk 7)
Naast het analyseren van de scheefwoners en de confrontatie tussen vraag en aanbod, is het ook belangrijk 
om naar de effecten van de huidige regelgeving op de woningmarkt te kijken. Aan de hand hiervan kan 
mogelijke regelgeving worden geformuleerd. De meeste van de huidige regelgeving is te vinden in het 
Woonakkoord welke door een aantal politieke partijen is opgesteld. Vanwege de vele wijzigingen van de 
regelgeving door de politiek de afgelopen jaren, ontstaat veel onzekerheid op de woningmarkt. Dit werkt 
niet bevorderend voor de doorstroming, terwijl dit wel het hoofddoel van het opgestelde akkoord is. Voor de 
maatregelen op de huurmarkt werkt de verhuurdersheffing nadelig voor de starters. De verhuurders moeten 
meer belasting betalen over hun huurwoningen, zo wordt de bestedingsruimte kleiner. Woningcorporaties 
zullen verzwakken en er zal minder nieuwbouw plaatsvinden, waardoor minder aanbod voor starters ontstaat. 
De verkoop van huurwoningen is voor hen ook nadelig, het beschikbare aanbod zal gaan afnemen. Voor 
scheefwoners zou dit wel voordelig zijn, zij kunnen hierdoor in hun huidige woning blijven wonen. De verkoop 
van sociale woningen zal in veel gevallen niet werken, vooral niet voor appartementen. Scheefwoners met een 
inkomen in de secundaire doelgroep willen juist liever huren dan kopen op dit moment. Door de afschaffing 
van staatssteun voor activiteiten die niet tot de taken van corporaties behoren, gaan de corporaties nauwelijks 
woningen meer ontwikkelen in de vrije sector. Dus zullen de mogelijkheden voor scheefwoners verminderen. 
Door de toewijzingsregel voor sociale woningen zal de vraag naar deze woningen afnemen, hierdoor ontstaan 
meer mogelijkheden voor starters en minder mogelijkheden voor scheefwoners. Door de inkomensafhankelijke 
huurverhoging wordt geprobeerd het gat tussen de sociale en vrije sector te verkleinen, alleen de mogelijkheden 
voor scheefwoners in de vrije sector worden niet verbeterd. Op de koopmarkt zorgt de overdrachtsbelasting 
voor een makkelijkere stap naar de koopsector. Doordat ondertussen de regels voor het verstrekken van 
hypotheken worden verscherpt, dalen de mogelijkheden voor scheefwoners juist.

Mogelijke regelgeving (hoofdstuk 8)
Op basis van de huidige maatregelgeving kunnen andere mogelijkheden worden beschreven die de 
doorstroming van scheefwoners op de woningmarkt zouden kunnen verbeteren. Om scheefwoners te verleiden 
door te stromen zijn een aantal maatregelen mogelijk waarbij de huurprijs wordt gekoppeld aan het inkomen. 
Door deze maatregelen wordt het gat tussen de sociale en vrije sector kleiner, maar zullen de wachttijden voor 
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een sociale woning niet direct afnemen, doordat de scheefwoners vaak nog steeds niet door kunnen stromen 
naar de vrije sector. Het verplichten om door te stromen kan bewerkstelligd worden door te werken met 
huurcontracten voor een jaar. Als het inkomen van een huishouden boven de inkomensgrens zit, kan de huurder 
kiezen om een hogere huur voor de woning te gaan betalen of te verhuizen. Ook kan deze maatregel werken 
zoals nu ook voor studentenhuisvesting al gebeurt. Bij een te hoog inkomen moet de huurder de woning binnen 
een aantal maanden verlaten. Als laatste zijn er nog maatregelen die de mogelijkheden voor scheefwoners 
vergroten. Door sociale huurwoningen toe te voegen in de randgemeenten komt minder druk op de sociale 
sector, alleen wordt het doorstromen naar de vrije sector hierdoor niet bevorderd. Bij het overhevelen van 
huurwoningen van de sociale naar de middeldure huursector zullen de woningen dezelfde kwaliteit houden, maar 
moet men wel meer gaan betalen. Dit zal niet gaan werken. Een maatregel die middeldure huurwoningen voor 
huishoudens met een inkomen in de secundaire doelgroep gaat reserveren, zorgt voor veel administratief werk 
en vergt veel samenwerking tussen verhuurders en makelaars. 

Conclusie (hoofdstuk 9)
Het aanbod voor scheefwoners is het belangrijkste voor een goede doorstroming. Als scheefwoners niet 
kunnen doorstromen, zullen opgestelde maatregelen weinig tot geen effect hebben. Eerst moet er voldoende 
en geschikt aanbod gecreëerd worden, voordat de scheefwoners aangepakt kunnen worden. De te voeren 
strategie in het Stedelijk Gebied Eindhoven moet gericht worden op de verhuisgeneigde scheefwoners, zij 
hebben de belangrijke stap om te willen verhuizen al gemaakt. Daarnaast is het richten op alle scheefwoners 
niet een goed uitgangspunt. Wanneer alle scheefwoners uit wijken met veel sociale woningbouw zouden 
vertrekken, kan dit leiden tot een daling van de leefbaarheid. Om het aanbod beter te laten aansluiten op de 
wensen van de scheefwoners moet in de eerste plaats gekeken worden naar het eigendom van de woningen. 
Door koopwoningen om te zetten in huurwoningen, kan het overschot aan koopwoningen in de regio worden 
ingezet om het tekort aan huurwoningen te verminderen. Daarnaast moet de mogelijkheid worden bekeken om 
van twee grote eengezinswoningen drie kleinere eengezinswoningen te maken. Als laatste moet bij bestaande 
woningen zonder privé buitenruimte de haalbaarheid worden getoetst om een privé buitenruimte bij de woningen 
te creëren. Naast het veranderen van de bestaande voorraad blijft het feit dat er nieuwbouw in de middeldure 
sector nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Er zal door investeerders in de middeldure sector gebouwd 
moeten gaan worden. Als er voldoende aanbod gecreëerd kunnen de scheefwoners aangepakt worden. Dit lijkt 
het best te kunnen worden gedaan door de huren inkomensafhankelijk te maken. Op deze manier zal de stap 
naar de middeldure sector kleiner worden en daarmee het doorstromen verleidelijker. 

Samenvatting
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Summary



The Dutch housing market has to deal with a problem, there are households who have a skewed 
income-to-rent-ratio. This means the household rents a social house for less than €664,66 a 
month, while the level of income is above the limit of €34.085a year. Households with a skewed 
income-to-rent-ratio are not desired, because the social houses are meant for low income 
households. Households with lower incomes cannot afford more expensive houses. Especially 
in the current economic crisis there is more demand for social housing and so the problem that 
starters (households with a low income) cannot enter the housing market increases, because of 
households with higher incomes in the social houses. A household with a skewed income-to-rent-
ratio occurs mainly after certain years, through wage increase or living together. To counteract 
skewed income-to-rent-ratio the level of income has to be checked before a household can rent 
a social house. The main problem of skewed income-to-rent-ratio’s is that after certain years the 
higher income households don’t move from their cheap dwelling into the medium-priced dwelling or 
the expensive sector. Because of this low propensity to move, starters (who have a low income) 
cannot enter the housing market.

The crisis, government influences, characteristics of the regional housing market, demographic 
changes and characteristics of households with a skewed income-to-rent-ratio, are influencing the 
move within the social housing. Especially the economic crisis causes the high incomes to stay in 
social dwellings and choose for certainty, which causes stagnation in this social housing market. 
This also applies to the investors and banks, less new dwellings are built because of higher risks. 
Demographic changes and the crisis are not easily solved, but the influences of the government 
and characteristics of the regional housing market can be influenced. To improve and understand 
the move of households with high incomes from social housing to medium or expensive sector, it 
is important to analyse their characteristics, but also their wishes for living, and the offer of housing 
market for this specific group. This way households with skewed income-to-rent-ratios can be 
defined as a group and also to identify the bottlenecks between offer and demand. 

Currently the legislation on the housing market from the government is regulated nationwide, while 
in regional housing markets there are large differences visible. These differences provide insight that 
every region is different in opportunities for the move of households within the housing market. Also 
this problem can be  larger in one region versus another. This is caused by the ratio households 
with a skewed income-to-rent-ratio and the size of the social housing stock. That is why this 
research is focused to tackle the problem on a regional level. For this research the region ‘Stedelijk 
Gebied Eindhoven’ is chosen. This region consists of the following municipalities: Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son & Breugel, Valkenswaard, Veldhoven and Waalre.

Structure research
The research consists of two analyzing parts. The first part is based on a secondary data-analysis 
about the households with a skewed income-to-rent-ratio, this data will make clear what their 
wishes for living and their chances on the housing market are. The database which is used in 
the first analyzing part, is originally from the ‘Woonbehoeftenonderzoek’ (research about housing 
needs) of the ‘Samenwerkingsverband Regio Eindhoven’ (collaboration of municipalities in region 
Eindhoven). This research was conducted by a survey of a random sample of households in 21 
municipalities, including the nine municipalities of the region ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’. Based on 
this database differences can be made visible between households with a skewed income-to-
rent-ratio and households with a low income in the social sector and also the differences between 
households with a skewed income-to-rent-ratio who want to move and they who do not want to 
move. Besides that, the database will be used to analyze the wishes for living of households with a 
skewed income-to-rent ratio and the supply for them. The last part of the first analyzing part will be 
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the confrontation between the wishes for living and the available and affordable supply. Therefor will be used the 
current stock of offered dwellings in the affordable supply. For this Funda will be used to analyze the available 
dwellings. 

In the second analyzing part, an inventory will be made of the current regulations in the housing market, by 
means of a literature study. The effects of these measures will be analyzed. Based on the current regulations, 
an inventory will be made of possible regulations enclosing the advantages and disadvantages for starters 
and households with a skewed income-to-rent-ratio. The conclusion will be formed by adding together the two 
analyzing parts. In the conclusion, a strategy will be put forward which shows the best possible regulatory and 
approach for handling households with a skewed income-to-rent-ratio in the ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’.

Characteristics households with a skewed income-to-rent-ratio (chapter 3)
Within ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’ a distinction can be made in the social sector between households with a 
low income (below €34.085) or households with a higher income (above €34.085). The chance that a household 
has a skewed income-to-rent-ratio is high when the household is younger and when it consists of two or more 
people. The likelihood is further increased when the household is high educated and lives for a long period in 
the current social dwelling, and also when the rent price is relatively high. This is often associated with a bigger 
dwelling and with living in a single-family house instead of an apartment. In order to predict whether a household 
has a skewed income-to-rent-ratio or not, the size of the household is the best indicator. Considering households 
with a skewed income-to-rent-ratio, a distinction can also be made between households who want to move 
and households who do not want to move. The younger the household, the more likely the households with 
a skewed income-to-rent-ratio want to move to dwellings in the medium or expensive sector. The likelihood 
of moving will get better if the household has a high education and only lives for a short period in the current 
dwelling. Besides that, the percentage of social dwellings within the housing stock in a municipality influences the 
degree of relocation tendencies. The higher the percentage, the more households with a skewed income-to-
rent-ratio want to move. To predict whether households with a skewed income-to-rent-ratio want to move, the 
variable rent price is the best indicator. When the rent price within the social sector is low or high, the chance 
that the households with a skewed income-to-rent-ratio want to move is low. When their dwelling is spacious, 
the relocation tendency is lower.

Wishes for living (chapter 4)
One of the important conditions to move for households who have a skewed income-to-rent-ratio, is a high 
quality dwelling. The location of the dwelling is the first thing which households want to adjust in their wishes 
for a new dwelling. Households with a skewed income-to-rent-ratio who have an income in the tertiary target 
group (income above €43.000) who are willing to move are just as eager to buy or to rent a dwelling, while 
the secondary target group (income between €34.085 and €43.000) prefers to rent a dwelling. Households 
with a skewed income-to-rent-ratio have a clear preference for terraced houses. When they want to live in an 
apartment, the presence of an elevator is very important. Furthermore, the households with a skewed income-
to-rent-ratio also want a private outdoor space. 

Affordable supply (chapter 5)
Within the ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’ 7% of the total rental sector in the housing market is within the range for 
households with a skewed income-to-rent-ratio who have an income in the secondary target group. For owner-
occupied housing this percentage is 17%. In the smaller municipalities there is less supply for rental houses and 
more for owner-occupied housing, in the bigger municipalities Eindhoven en Helmond is as much supply in the 
rent sector as in the owner-occupied sector. In the smaller municipalities, where the owner-occupied housing 
sector is large, the supply consists of very expensive dwellings and there is less supply in medium-priced 
dwellings. In the two biggest municipalities Eindhoven and Helmond, the largest supply is in the owner-occupied 
housing sector in the medium priced sector. In the rental sector the supply of apartments and single-family 
dwellings is fairly the same. In the larger municipalities there are more apartments and in the smaller municipalities 
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are more single-family dwellings for sale. Helmond is an exception where also a lot of single-family dwellings 
are for sale. Most of the apartments have three rooms and the single-family dwellings four or five rooms. The 
dwellings which are actually offered at this moment appear to be a fair reflection of the total housing stock 
within the medium priced sector. For the rental sector the percentage of offered dwellings is 4%. Especially in 
Veldhoven, Eindhoven, Nuenen, Waalre and Son & Breugel, there is relatively less supply in comparison to the 
total housing stock in the medium priced sector. In the owner-occupied housing sector the accessibility rate is 
with 9% a bit higher. Within the different municipalities minor differences are visible.

Chances households with a skewed income-to-rent-ratio on the housing market (chapter 6)
When comparing the housing needs of households with a skewed income-to-rent-ratio with the supply for his 
group, some bottlenecks are visible. There is a lack of available and for the secondary target group reachable 
dwellings to move to. There is particularly a shortage in rental housing and a surplus in owner-occupied housing. 
The shortages in rental houses relate mainly to apartments with an elevator, but also to single-family dwellings. 
The surplus in owner-occupied housing is in all types of dwellings, but mostly in apartments with an elevator 
and in terraced houses. Shortages, looking at the size of the single-family dwellings, can be found in small and 
medium sized dwellings, whereas there is a surplus of the larger dwellings. For apartments it is exactly the other 
way around. There is a small surplus for apartments with one or two rooms and shortage in apartment with 
three or more rooms. Dwellings with a private outdoor space are also in scarce supply. When all the households 
with a skewed income-to-rent-ratio with an income in the secondary target group have to move, the existing 
bottlenecks become larger and some new bottlenecks will occur. For example, there will be a shortage in single-
family dwellings in the owner-occupied housing sector and for the larger single-family dwellings. The surplus for 
apartments for sale will still exists. 

Current regulations (chapter 7)
Besides analysing the households with a skewed income-to-rent-ratio and the confrontation between supply and 
demand, it is also important to look at the effects of the current legislation on the Dutch housing market. Using 
this legislation and its effects, it is possible to formulate new legislation. Most of the current regulations can be 
found in the ‘Woonakkoord’. This is an agreement defining the rules which are now valid on the Dutch housing 
market.  Because of the many changes in the regulations for the housing market by politics over the past few 
years, a lot of uncertainty  is created. This does not stimulate the move and thus not desirable. Just the aim of 
the newest regulations is to stimulate the move. For the rental market the ‘landlord tax’ has a negative effect for 
starters. The landlords have to pay more tax over their rental houses, so they have to save on management 
and maintenance. Corporations are weakening and there will be built less new dwellings will be built, so the 
supply for starters will become smaller. Selling rented houses is also detrimental to them, because the available 
supply will decrease. For households with a skewed income-to-rent-ratio, it can have an advantage. They can 
stay in their current social dwelling. Selling social dwellings did not seem to be a good measure, especially not 
for apartments, because households with a skewed income-to-rent-ratio in the secondary target group prefer to 
rent a dwelling instead of buying a dwelling. Because of the abolition of support from the state for activities that 
are not part of the tasks of corporations, the corporations will hardly develop more housing in the private sector. 
The opportunities for households with a skewed income-to-rent-ratio will decrease. Through the allocation rule for 
social housing, the demand for these dwellings declines, which creates more opportunities for starters and fewer 
opportunities for the households with a skewed income-to-rent-ratio. The government is trying to close the gap 
between social and private sector by an income-based rent increase. The higher the income of a household, 
the more the rent increase will be. There is a gap because of the artificial lower rent prices in the social sector 
in relation to the private sector. Due to the income-based rent increase, the gap decreases, but the possibilities 
of the households with a skewed income-to-rent-ratio in the private sector are not improved. At the owner-
occupied housing market the ‘transfer tax’ ensures an easier transition to the owner-occupied housing sector. 
Because the rules for providing mortgages are tightened, the possibilities of the households with a skewed 
income-to-rent-ratio will drop.



18

Possible regulations (chapter 8)
On the basis of the current regulations other possibilities can be described to improve the move of households 
with a skewed income-to-rent-ratio on the housing market. To tempt households with a skewed income-to-rent-
ratio to move on to the private sector, there are some measures possible. For example to link the rent price to 
the level of income. Through this measurement the gap between the social and private sector decreases, but 
the waiting time to get a social rented house will not immediately decrease. This is because households with a 
skewed income-to-rent-ratio can mostly not move on to the private sector. The obligation to move on can be 
accomplished by working with rental contracts for one year. When the income of a household is above the 
income limit, the tenant can choose to pay a higher rent for the social dwelling or to move to another dwelling 
in the private sector. The measure is also successfully working in student housing, where the students have 
to leave the accommodation when the study is finished. For households with a skewed income-to-rent-ratio, 
it should work when the income is above the income limit, the household have to leave the social dwelling 
within a couple of months. Finally there are measures that increase the possibilities of households who have a 
skewed income-to-rent-ratio to move on. By adding social dwellings in the smaller municipalities, there will be 
less pressure on the social sector, but the move would not be stimulated. To make private dwellings of some 
social dwelling in the medium priced sector, the quality of the dwellings remain the same, but the tenants have 
to pay more rent. This does not work. Measures which reserve rented dwellings in the medium priced sector for 
households in the secondary target group, provide much administrative work and requires a lot of cooperation 
between landlords and brokers.

Conclusion (chapter 9)
The supply on the housing market for households with a skewed income-to-rent-ratio is the most important 
thing for a good move. When the households with a skewed income-to-rent-ratio cannot move on, the 
formulated measures would have less or no effect. First there must be created sufficient and suitable supply, 
before they can be tackled. The strategy to implement in the ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’ should focus on the 
moving tended high earners in low-income housing, they have already made the important transition to move 
on. Besides focusing on all the high earners in low-income housing is not a good starting point. When all the 
households with a skewed income-to-rent-ratio leave neighbourhoods with a lot of social dwellings, this can lead 
to a decrease in the liveability. To improve the meet of the supply and the wishes for living of the households 
with a skewed income-to-rent-ratio, it requires in first place to look to the ownership of the dwellings. By renting 
some of the owner-occupied houses, the surplus of houses for sale can be used for the shortage of rented 
house. Furthermore, the opportunity must be explored to transform two larger single-family dwellings into three 
smaller single-family dwellings. Finally the possibility to create a private outdoor space at existing dwellings should 
be explored. The fact remains that there is need for more new medium priced dwellings to satisfy the demand, 
besides changing the existing housing stock. Investors should built dwellings in the medium priced sector. When 
there is created sufficient supply, the households with a skewed income-to-rent-ratio can be tackled. It seems 
that this can be done in the best way by making the rents income depended. By doing this the transition to the 
medium priced sector will be smaller and thus the move more attractive.

Summary
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1.1 Aanleiding

Tijdens economisch goede tijden zijn er weinig of geen problemen met het bewonen van sociale (goedkope) 
woningen door bewoners met een te hoog inkomen, het zogeheten scheefwonen. Scheefwoners zijn 
bewoners met een te hoog inkomen (boven de inkomensgrens) die in een sociale woning wonen (onder de 
liberalisatiegrens). Sociale woningen zijn namelijk alleen bedoeld voor de lage inkomensgroepen voor wie een 
duurdere woning in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens) niet haalbaar is. Om de huren bereikbaar te 
maken voor de lage inkomens, zijn de huren van de sociale woningen lager gemaakt dan de huur zou zijn 
kijkend naar de kwaliteit en locatie van de woning.

Nu in tijden van economische crisis zit de woningmarkt op slot en is er onvoldoende doorstroming. De 
scheefwoners worden hierin als een probleem gezien en zodoende zijn scheefwoners een belangrijk onderwerp 
op de woningmarkt en op de politieke agenda geworden. Door de steeds wijzigende politieke plannen worden 
huishoudens alsmaar voorzichtiger en terughoudender, hetzelfde geldt voor banken voor het verstrekken van 
hypotheken. Dit komt de doorstroming van de woningmarkt niet ten goede. Hierdoor zullen ook scheefwoners 
minder vaak doorstromen naar een woning in de vrije sector. Het niet doorstromen van scheefwoners 
kent eigenlijk twee redenen. Allereerst worden de scheefwoners niet gedwongen of geprikkeld om door te 
stromen. Daarnaast is er weinig woningaanbod in de vrije sector voor de lage middeninkomens, omdat het 
voor investeerders niet loont om woningen met een huur net boven de liberalisatiegrens te realiseren. Doordat 
scheefwoners niet doorstromen komen starters ook moeilijker aan een passende woning, omdat de goedkope 
woningen niet vrijkomen. Iedereen blijft zitten in de huidige woning, omdat men bang is voor te hoge woonlasten. 
Op de woningmarkt is duidelijk een probleem en daarin spelen de scheefwoners een belangrijke rol. 

De meningen het probleem scheefwonen en over hoe dit probleem opgelost moet worden, zijn verdeeld. Zo 
zijn er mensen die vinden dat scheefwoners een woning bezet houden ten koste van de inkomensgroepen 
die van deze woningen afhankelijk zijn (Wilkens & Van Meggelen, 2012). Anderen vinden dat de scheefwoners 
onterecht gebruik maken van een ‘goedkope’ woning en daardoor lagere woonlasten hebben (Wilkens & Van 
Meggelen, 2012). Weer anderen vinden dat scheefwonen niet de schuld is van de scheefwoners zelf, maar 
dat dit het gevolg is van de overheidsregels (Van der Rijst, 2012). Al deze verschillende meningen leiden tot vele 
discussies over het probleem scheefwonen en maakt het onderwerp erg interessant voor onderzoek. Er zijn veel 
verschillende partijen actief op de woningmarkt en dus komen er veel verschillende belangen bij kijken. Zowel 
de politiek, woningbouwcorporaties als adviesbureaus hebben allemaal hun eigen visie hoe om te gaan met 
scheefwoners. Al deze maatregelen hebben verschillende voor- en nadelen op bijvoorbeeld de wachttijd van 
woningzoekenden voor een sociale woning, op de doorstroming op de woningmarkt en op de woonlasten van 
de scheefwoners. 

Naar scheefwoners is al veel onderzoek gedaan door adviesbureaus, door de overheid en anderen. In deze 
studies is vooral gekeken naar de verhuisgeneigdheid of naar de doorstroming van scheefwoners op de 
woningmarkt. In sommige onderzoeken wordt het probleem beschreven en worden oplossingen geformuleerd 
op landelijk niveau. Andere onderzoeken zijn toegespitst op een bepaalde regio, maar in die gevallen worden 
nauwelijks concreet specifieke oplossingen geformuleerd. Lisan Wilkens en Bas van Meggelen pleiten in het 
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (nr. 1, februari 2012) voor een lokale aanpak van scheefwoners. Elke regio 
heeft namelijk andere percentages scheefwoners, heeft andere typen wijken en dus andere wijkproblemen, 
maar nog belangrijker: elke regio heeft een ander vraag en aanbod van bepaalde typen woningen. 

De woningmarkt werkt niet nationaal, maar regionaal. In Nederland zijn regionaal namelijk grote verschillen te 
vinden. Het is daarom niet logisch om hiervoor landelijke regels te formuleren en deze vervolgens voor alle regio’s 
te laten gelden. Zo zijn er grote verschillen tussen de Randstad en de perifere delen (dunner bevolkte gebieden) 
van het land. Deze verschillen zijn de afgelopen tijd toegenomen en zullen de komende jaren nog verder 
toenemen (VROM, 2006). De prijs die voor een bepaald type woning betaald moet worden kan ver uiteen liggen 
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tussen de verschillende regio’s. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van regels door de 
overheid. Dit is op dit moment niet het geval (Pots, 2011). Daarnaast is ook de druk op bepaalde sectoren van 
belang. Wanneer in een regio een ontspannen huur- en koopsector is (als er meer aanbod dan vraag is), zullen 
de prijzen in deze regio’s onder druk staan. Hier zal bijvoorbeeld een huurverhoging minder gaan werken, omdat 
hier geen ruimte voor is (Hoornstra, 2004). 

Arcadis (2012) stelt in haar onderzoek naar de aanpak van gemeenten voor de huisvesting van 
middeninkomens, dat gemeenten op dit moment geen goed zicht hebben op de woonwensen van de 
middeninkomens en op de omvang van de vraag van deze groep. Hierdoor kan er niet apart op gestuurd 
worden. Om dit wel te kunnen doen, dient goed onderzoek plaats te vinden naar de specifieke kenmerken 
van deze groep. Dit ook om te zorgen dat een aanpak daadwerkelijk effect gaat hebben (Van der Rijst, 2012). 
Ook is er weinig aandacht voor de specifieke kenmerken van het scheefwonen en de mogelijke effecten van 
de verschillende maatregelen om scheefwoners aan te pakken. Juist die effecten verschillen erg per regio 
(Wilkens & Van Meggelen, 2012). Een onderzoek gefocust op de regionale kenmerken in combinatie met daarop 
toegespitste oplossingen en maatregelen ontbreekt dus nog. 

De woningmarkt is in drie soorten te onderscheiden: een gespannen markt (aanbiedersmarkt), een evenwichtige 
markt (vraag en aanbod in evenwicht) en een krimpende markt (vragersmarkt). In dit onderzoek zal een gekozen 
regionale woningmarkt worden geanalyseerd en hier zullen vervolgens specifiek toegespitste oplossingen 
voor worden geformuleerd. De resultaten van dit onderzoek vormen een conclusie voor de in dit onderzoek 
gekozen type regionale woningmarkt (§1,2), maar zouden ook toegepast kunnen worden op soortgelijke regio’s. 
Voor de andere twee soorten regio’s kan de opzet van dit onderzoek gebruikt worden, als een soort van 
stappenplan. Dit stappenplan vormt een basis voor het opstellen van een passende aanpak hoe om te gaan 
met scheefwoners op de woningmarkt in een bepaalde regio. 

Voor het aanpakken van scheefwoners is het eerst belangrijk om te kijken in hoeverre en waar scheefwoners 
een probleem zijn. De gemeenten in de regio moeten eerst haar scheefwoners goed leren kennen, voordat een 
geschikte aanpak voor de omgang met scheefwoners kan worden opgesteld. Het is belangrijk te weten wie 
die scheefwoners precies zijn, wat een geschikte woning voor deze groep is en wanneer zij zouden willen en 
kunnen doorstromen naar een andere woning. Dit hangt allemaal af van de kenmerken van de scheefwoners, 
de woonwensen en het beschikbare aanbod in de regio. Uiteindelijk willen de gemeenten voor alle huishoudens 
een passende woning kunnen bieden, een goede doorstromende woningmarkt hebben en bovenal tevreden 
bewoners in de gemeente. Daarvoor is een goede aanpak van scheefwoners essentieel. 

1.2 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is een geschikte aanpak op te stellen voor het Stedelijk Gebied Eindhoven 
betreffende de omgang met scheefwoners teneinde een doorstromende woningmarkt te verkrijgen waarbij de 
vraag naar woningen en het aanbod van woningen in de regio zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Het 
ideaalbeeld zou zijn dat elk huishouden een passende woning kan vinden. Voordat tot een regionale aanpak 
kan worden overgegaan, dient goed te worden gekeken hoe groot het probleem van scheefwoners in de regio 
Eindhoven nu eigenlijk is. Er moet onderzoek worden gedaan naar de scheefwoners in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. In een onderzoek moet duidelijk worden wie die scheefwoners precies zijn, wat ze willen, wat het 
aanbod is, waar de knelpunten op de woningmarkt zitten en wat moet gebeuren om te zorgen dat ze kunnen 
en willen doorstromen. De groep scheefwoners kan in twee groepen worden verdeeld: de verhuisgeneigde 
scheefwoners en de niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Vanwege de verschillende effecten op maatregelen 
die mogelijk toegepast kunnen worden tussen deze groepen scheefwoners, zullen voor elke groep aparte 
maatregelen bedacht moeten worden. Voor de verhuisgeneigde scheefwoners zal de oplossing meer in de 
aanbodkant van woningen liggen en voor de niet-verhuisgeneigde scheefwoners moet meer gedacht worden 
aan een oplossing die de niet-verhuisgeneigde scheefwoners kan verleiden om te gaan doorstromen. 
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1.3 Vraagstelling

Op basis van de opgestelde doelstelling kunnen de onderzoeksvragen geformuleerd worden.

Hoofdvragen:
1. Wat zijn de verschillen tussen scheefwoners en niet-scheefwoners en wat zijn de verschillen binnen de groep 

scheefwoners tussen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners en sluit het woningaanbod aan 
op de woonwensen van de groep scheefwoners? 

2. Welke maatregelen werken het beste om het probleem scheefwonen aan te pakken bij de groep 
verhuisgeneigde scheefwoners en welke bij de groep niet-verhuisgeneigde scheefwoners?

Deelvragen:
1. Wat houdt het probleem scheefwonen precies in en welke zaken zijn hierop van invloed? (H2)
2. In welke mate verschillen scheefwoners en niet-scheefwoners van elkaar met betrekking tot huishoudens- en 

woningkenmerken? (H3)
3. In welke mate verschillen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners van elkaar met betrekking 

tot huishoudens- en woningkenmerken? (H3)
4. Wat is de woonwens van de scheefwoners? (H4)
5. Wat is het aanbod van verschillende typen woningen voor de scheefwoners? (H5)
6. Waar zitten de knelpunten voor scheefwoners op de woningmarkt? (H6)
7. Welke regelgeving geldt op dit moment op de woningmarkt en wat is hiervan het effect op de woningmarkt? 

(H7)
8. Welke andere regelgeving is mogelijk voor het doorstromen van scheefwoners en wat zijn hiervan de 

mogelijke effecten op de woningmarkt? (H8)

1.4 Afbakening regio

Voor dit onderzoek is de evenwichtige woningmarkt van het Stedelijk Gebied Eindhoven in Zuidoost-Brabant 
gekozen. Ook deze regio merkt de gevolgen van de economische crisis. In de gemeente Eindhoven is op dit 
moment namelijk veel vraag naar sociale huurwoningen, niet omdat er te weinig zijn, maar omdat er te weinig 
doorstroming is op de woningmarkt. Dit komt door een te klein aanbod in de middeldure en dure huur- en 
koopsector. De wachttijd voor een sociale huurwoning wordt door de stagnerende doorstroming langer, omdat 
de groep starters blijft groeien. Toch zijn er veel meer betaalbare huurwoningen, dan dat er huishoudens met 
lage inkomens zijn. De scheefwoners houden deze sociale woningen voor een deel bezet ten koste van de 
huishoudens met lage inkomens. Daarnaast zijn er te weinig sociale woningen in de randgemeenten aanwezig, 
waardoor de lage inkomensgroepen in de randgemeenten genoodzaakt zijn te vertrekken naar Eindhoven. 
Dit zorgt ervoor dat nog meer mensen een sociale woning in Eindhoven gaan zoeken (Gemeente Eindhoven, 
2013). In bijlage 1 is een analyse gemaakt over de grootte van het probleem scheefwonen in Stedelijk Gebied 
Eindhoven. De gemeente Eindhoven is nog steeds groeiende, ook de randgemeenten zullen nog licht groeien 
(J.W.H. Berghuis, 01-11-2013 persoonlijke communicatie). In de toekomst zal vooral vraag zijn naar middeldure 
huurwoningen en naar meer woonkwaliteit. Uit het Woonbehoeftenonderzoek van het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE) blijkt dat bewoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven tijdens de huidige crisis wel willen 
verhuizen, maar dat de verhuizing langer wordt uitgesteld. Hierdoor zal de (verborgen) vraag stijgen. Aangezien 
nu tijdens de crisis weinig wordt bijgebouwd, worden in de toekomst problemen verwacht met woningtekorten 
op de woningmarkt. Hierin spelen scheefwoners een belangrijke rol. In een nieuwsbericht van 30 mei 2012 op 
de site van Omroep Brabant heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven gezegd het scheefwonen te willen gaan 
aanpakken. 

Op regionaal niveau vinden vooral migratiestromen plaats. Wanneer alleen gefocust zou worden op de 
gemeente Eindhoven, zou een belangrijk deel van de migratiestromen van en naar Eindhoven worden 
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misgelopen. Daarom is gekozen om naast Eindhoven ook de omliggende gemeenten mee te nemen. Hiervoor 
is als criterium het aantal verhuisde personen tussen andere gemeenten dan Eindhoven en de gemeente 
Eindhoven gebruikt. Wanneer relatief veel migratie plaatsvindt tussen Eindhoven en een randgemeente is 
deze gemeente meegenomen (bijlage 2). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lijst van negen gemeenten, die ook 
het Stedelijk Gebied Eindhoven worden genoemd. Het Stedelijk Gebied Eindhoven bestaat uit de volgende 
gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven 
en Waalre. Eindhoven is de grootste gemeente in het gebied, daarna is dat de gemeente Helmond. De overige 
gemeenten worden de randgemeenten genoemd. Door naast Eindhoven de omliggende gemeenten ook mee te 
nemen, ontstaat een completer en beter beeld van de totale vraag en het totale aanbod van woningen. 

Op het niveau van Stedelijk Gebied Eindhoven wordt op dit moment veel samengewerkt. Een ander 
samenwerkingsverband in deze regio is het SRE, welke bestaat uit 21 gemeenten, maar op dat niveau wordt 
door de gemeente Eindhoven op dit moment veel minder samengewerkt. Ook vinden tussen de overige 12 
gemeenten en de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven veel minder verhuisbewegingen plaats 
(bijlage 2). Dit is de reden dat de focus in dit onderzoek ligt op de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 

1.5 Leeswijzer

Het onderzoek bestaat uit vier stappen. De eerste stap is het beschrijven van het probleem scheefwonen. 
In het eerstvolgende hoofdstuk zal een kort overzicht worden gegeven van de woningmarkt en de rol van 
scheefwoners binnen de woningmarkt, hoe de huidige situatie is ontstaan en zal dieper op de discussie rondom 

Afbeelding 1.1 Stedelijk Gebied Eindhoven (Google Earth, 2013 eigen bewerking)
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scheefwoners worden ingegaan. Ook zullen de verschillende kenmerken worden besproken die invloed hebben 
op het scheefwoner zijn en op het verhuisgeneigd zijn van scheefwoners.

In de tweede stap volgt een secundaire data-analyse van de kenmerken van zowel scheefwoners als niet-
scheefwoners en van verhuisgeneigde als niet-verhuisgeneigde scheefwoners, de woonwensen van de 
scheefwoners en het aanbod voor de scheefwoners. Voor de data-analyse zal gebruik gemaakt worden 
van het Woonbehoeftenonderzoek regio Zuidoost-Brabant 2011 van het SRE. Dit onderzoek focust zich op 
de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, waaronder ook de 9 gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven 
en is daarmee geschikt voor dit onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de scheefwoners in Stedelijk Gebied 
Eindhoven op basis van het databestand geanalyseerd. Er zal worden ingegaan op de vraag wat de specifieke 
kenmerken van de scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn. Hierbij zal onderscheid gemaakt 
worden tussen scheefwoners en niet-scheefwoners. Hiervoor zal worden gekeken naar alle sociale huurders 
van corporatiewoningen. Ook zal onderscheid gemaakt worden tussen verhuisgeneigde scheefwoners en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners binnen de groep scheefwoners. 

In hoofdstuk 4 zal vervolgens de vraag naar woningen door scheefwoners in Eindhoven en omgeving 
worden besproken. Wat zijn de woonwensen van de scheefwoners? Dit kan alleen voor de verhuisgeneigde 
scheefwoners worden bepaald op basis van de enquêtes uit het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE.

Als vervolg daarop zal in hoofdstuk 5 op basis van het databestand het aanbod van verschillende typen 
woningen in Stedelijk Gebied Eindhoven worden geanalyseerd. Hoe groot is het aanbod in de koop- en 
huursector en wat voor kwaliteit hebben deze woningen? 

In hoofdstuk 6 zullen de woonwensen van scheefwoners met het aanbod worden vergeleken. Hoe groot is het 
probleem van scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven, zijn er bijvoorbeeld knelpunten aanwezig tussen de 
woonwensen en het aanbod van woningen? Dit wordt bekeken voor twee scenario’s. In het eerste scenario 
zullen de knelpunten worden geanalyseerd wanneer alleen de verhuisgeneigde scheefwoners zullen verhuizen en 
in het tweede scenario wanneer alle scheefwoners gaan verhuizen.

Stap 3 is een analyse op basis van literatuuronderzoek. In hoofdstuk 7 zal eerst beschreven worden wat er op 
dit moment aan regelgeving op de woningmarkt is die direct of indirect betrekking heeft op het doorstromen van 
scheefwoners. Dit zal worden gedaan op nationaal niveau en op lokaal niveau van Stedelijk Gebied Eindhoven. 
Daarnaast zal worden bekeken wat de effecten van deze regels zijn op de woningmarkt, voor de starters en 
voor de verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners. 

In hoofdstuk 8 zal een inventarisatie gemaakt worden van mogelijke maatregelgeving ten aanzien van 
scheefwoners met hierbij de voor- en nadelen. Ook hier zal goed gekeken worden naar wat de effecten zijn 
voor beide groepen scheefwoners en voor de starters. Hierin zal worden meegenoemen dat het verhuizen van 
een huishouden lastig te beïnvloeden is.

Ten slotte zal in de laatste stap, als conclusie, de inventarisatie voor het aanpakken van scheefwoners worden 
gecombineerd met de knelpunten van scheefwoners op de woningmarkt. Hieruit volgt een strategie welke de 
best passende aanpak voor de gemeenten en de lokale woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven zal 
zijn ten aanzien van de omgang met de scheefwoners.

Hoofdstuk 1 - Inleiding
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In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de landelijke woningmarkt gefocust op scheefwoners. Hoe 
ontstaat het scheefwonen, welke zaken spelen hierbij een rol en in welke mate? In dit hoofdstuk zal antwoord 
worden gegeven op de eerste deelvraag: Wat houdt het probleem scheefwonen precies in en welke zaken zijn 
hierop van invloed? 

De Nederlandse woningmarkt is niet zomaar een markt. De woningmarkt is erg afhankelijk van vele andere 
markten, van bijvoorbeeld de grondmarkt, de bouwmarkt en de financiële markt. Daarnaast heeft de overheid 
een grote invloed op de woningmarkt met haar regels en haar beleid. Ook hebben de demografie en de 
economie veel invloed op de woningmarkt. Als laatste zijn regionaal duidelijke verschillen zichtbaar. Al deze zaken 
zorgen dat het lastig is om deze markt goed te kunnen laten functioneren.

2.1 Werking woningmarkt

In de huidige Nederlandse huurwoningmarkt is een sociale sector (woningen met een huur tot de 
liberalisatiegrens) en een vrije sector aanwezig (woningen met een huur boven de liberalisatiegrens). In beide 
sectoren komen zowel huur- als koopwoningen voor. In Nederland is 56% van de woningen een koopwoning en 
44% een huurwoning. Van alle woningen is 31% een huurwoning die in het bezit van een corporatie is en 13% 
een huurwoning van een overige verhuurder. Gemiddeld is 98% van de corporatiewoningen een sociale woning 
(CBS StatLine, 2013).

De sociale sector, ook wel gereguleerde sector genoemd, is voornamelijk in handen van de 
woningbouwcorporaties. Hun hoofddoelstelling is zorgdragen voor betaalbare woningen voor de lagere 
inkomens, een belangrijke taak welke de overheid aan de corporaties overlaat. De precieze taken staan 
beschreven in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). Het aanbieden van betaalbare woningen 
wordt gedaan door de huurprijzen te verlagen ten opzichte van de marktconforme huur (Bouthoorn, 2010). 
Marktconform betekent dat de huurprijs een hoogte heeft die ontstaan is doordat vraag en aanbod op elkaar 
reageren. Bij meer vraag dan aanbod zal de huurprijs gaan stijgen en bij meer aanbod dan vraag zal de 
huurprijs gaan dalen. Deze verlaging van de huurprijs door corporaties, impliciete subsidiëring (CBS, 2011), kan 
worden bewerkstelligd doordat de corporaties kunnen lenen met lagere rentes bij het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Eind 2011 waren 96% van de corporaties bij dit onafhankelijke instituut aangesloten. Het WSW 
staat garant voor de uitstaande leningen vanuit banken en financiers. De overheid staat weer garant voor 
het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 2012). Door deze lagere rentes ziet het exploitatiemodel er 
anders uit dan bij een particuliere investeerder (die geen steun krijgen vanuit de overheid). Er hoeft namelijk 
minder geld gedurende de gehele verhuur van een woning binnen te komen en dus is het mogelijk om een 
lagere huur te vragen. Daarnaast is voor de lage inkomens in de huursector een huurtoeslag beschikbaar. Via 
de belastingdienst kunnen huishoudens met een laag inkomen een bedrag ontvangen wanneer de hoogte van 
de huur niet overeenkomt met het inkomen. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de 
huurprijs. De huurtoeslag is bedoeld om de woonlasten van de lagere inkomens iets te verlagen. In de sociale 
sector geldt verder dat de aanvangshuur van de woning niet hoger mag zijn dan de woning volgens het 
woningwaarderingsstelsel waard is. In de gemeente Eindhoven geldt als richtlijn bijvoorbeeld dat 70% van deze 
waarde een reële huur is (Smeets, J.J.A.M., persoonlijke communicatie, 04-10-2013). Daarnaast mogen de huren 
per jaar met maximaal het vastgestelde jaarlijkse inflatiepercentage stijgen.

De vrije sector bestaat uit geliberaliseerde huurwoningen en uit koopwoningen van particuliere investeerders, 
makelaars, pensioenfondsen, beleggers, verzekeringsmaatschappijen en in een aantal gevallen corporaties 
(Ministerie van BZK, 2013). Verhuurders van deze woningen hebben meer vrijheid bij het verhuren van de 
woning. De geliberaliseerde huurwoningen kennen geen maximale aanvangshuur en de verhuurders hoeven zich 
ook niet aan maximale huurverhogingen te houden. 
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2.2 Scheefwonen gedefinieerd

In 1989 is de term scheefwonen voor het eerst beschreven in de Rijksnota Volkshuisvesting, ook wel Nota 
Heerma genoemd (Huurdersvereniging IJsselmonde, 2013). De toenmalige staatssecretaris Heerma voor 
Volkshuisvesting wilde onder andere meer doorstroming op de woningmarkt en een evenwichtige verdeling van 
de goedkope woningen over de verschillende huishoudens. Om dit te bereiken moesten mensen gaan wonen 
in een woning die paste bij het inkomen van het huishouden. In deze nota is ook het begrip ‘aandachtsgroep’ 
ontstaan. Deze groep, nu ook de primaire doelgroep genoemd, bestond uit huishoudens met lage inkomens 
die volgens Heerma recht hebben op een betaalbare woning, op een sociale woning dus. Het bewonen van 
een sociale woning met een ‘te hoog’ inkomen kreeg vervolgens de term scheefwonen. Volgens Heerma waren 
de sociale woningen niet bedoeld voor mensen met een hoger inkomen. Ook vond hij dat de scheefwoners 
onterecht gebruik maakten van subsidies van de Rijksoverheid. Tot 1995, voor de bruteringsoperatie, werden de 
sociale woningen nog voor een deel door de Rijksoverheid gesubsidieerd. Tijdens de brutering zijn de schulden 
van de corporaties en de subsidies door de Rijksoverheid tegen elkaar weggestreept. Hierdoor werden de 
corporaties zelfstandig. Ze kregen geen subsidies meer, maar kregen zo wel meer vrijheid. Om de financiën 
van de corporaties te kunnen blijven controleren is het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgericht 
(Huurdersvereniging Amsterdam, 2013).

In 2005 lag de inkomensgrens voor het bewonen van een sociale woning op een bruto huishoudensinkomen 
van maximaal 20.000 euro per jaar. Deze lage grens zorgde dat er erg veel scheefwoners waren. Aedes, een 
branchevereniging voor woningcorporaties, pleitte ervoor om deze grens te verhogen. De grens is vervolgens 
verlegd tot de toenmalige ziekenfondsgrens van 33.000 euro. Men dacht dat de discussie over scheefwoners 
hierdoor zou zijn beëindigd (Van der Rijst, 2012). Dit bleek niet het geval te zijn. Het ging vervolgens goed 
met de Nederlandse economie en met de woningmarkt, wat zorgde dat de prijzen van de koopwoningen 
stegen. Het gevolg hiervan was dat men toen massaal ging overstappen naar de sociale huursector waar 
de huurprijsstijgingen gereguleerd zijn. Hier is nauwelijks en veel te laat op gereageerd, met als gevolg dat de 
sociale huurmarkt helemaal verstopt raakte en de wachtlijsten voor een sociale woning enorm stegen tijdens de 
financiële crisis in 2008 (VROM, 2006). Doordat de doorstroming op de woningmarkt begon te stokken, werden 
de scheefwoners ineens weer als een probleem gezien. De vraag naar sociale woningen was harder gestegen 
dan het aanbod. 

Lage middeninkomens en starters hebben het nu tijdens de heersende crisis zwaar op de woningmarkt. Juist 
tijdens de crisis staan scheefwoners de toegang van starters op de woningmarkt in de weg (Van der Rijst, 
2012). Gezegd zou kunnen worden dat scheefwoners op dit moment het grootste probleem vormen op de 
woningmarkt. De huidige scheefwoner is een huishouden waar de hoogte van de huur of de koopprijs van de 
woning niet past bij het inkomen, ook wel financiële scheefheid genoemd (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). 
In dit geval wordt niet gesproken over ruimtelijke scheefheid: het bewonen van een te grote woning in vergelijking 
met de omvang van het huishouden. Bij financiële scheefheid zijn twee soorten te onderscheiden: goedkope 
scheefheid en dure scheefheid. Bij dure scheefheid is de hoogte van de huur te hoog in vergelijking tot het 
inkomen. Dure scheefheid leidt tot hoge woonlasten en een inefficiënte woonverdeling. Bij goedkope scheefheid 
is het inkomen van het huishouden te hoog (boven de inkomensgrens) om te mogen wonen in een sociale 
woning. De groep dure scheefwoners is beduidend minder groot dan de groep goedkope scheefwoners en ook 
vanwege de enorme politieke aandacht op dit moment op goedkope scheefwoners zal dit onderzoek zich alleen 
op de goedkope scheefwoners richten. Dan is er nog het onderscheid tussen scheefwoners in huurwoningen en 
in koopwoningen. Dit onderzoek zal zich alleen richten op de huurmarkt, omdat scheefwoners in koopwoningen 
in tegenstelling tot scheefwoners in huurwoningen geen redelijk constante woonlasten kennen gedurende de 
jaren. Hierdoor is het lastig scheefwoners in koopwoningen mee te nemen.
 
De definitie van scheefwonen heeft betrekking op de hoogte van de huur vergeleken met het inkomen van het 
huishouden. Diverse instanties houden hiervoor verschillende grenzen aan. Daarom is het belangrijk de grenzen 
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die in dit onderzoek zullen worden toegepast duidelijk te specificeren. In bijlage 3 wordt dieper ingegaan op 
de grenzen. Er zal in dit onderzoek gewerkt worden met de grenzen van 2012 opgesteld door de Europese 
Commissie. Dit zorgt ervoor dat scheefwoners gedefinieerd worden als een huishouden dat in een sociale 
woning van een corporatie woont, met een huur onder de liberalisatiegrens van 664,66 euro (Rijksoverheid, 
2011) en een verzamelinkomen (bruto jaarinkomen) heeft boven de inkomensgrens van 34.085 euro 
(Rijksoverheid, 2011). Hierbij heeft de bewoner geen recht meer om in een sociale woning te wonen.

2.3 Ontstaan scheefwonend huishouden

Een huishouden kan op twee manieren scheefwoner worden: direct Wbij toewijzing van een sociale woning of in 
de loop der jaren door een stijging van het inkomen.

Ontstaan bij toewijzing
Als het huishouden bij de toewijzing van een sociale woning door de corporatie al een inkomen boven de 
inkomensgrens heeft voor het mogen bewonen van een sociale woning is men direct een scheefwoner. Landelijk 
is afgesproken dat woningcorporaties tijdens de toewijzing het inkomen van de nieuwe bewoners moeten 
controleren. Hierdoor zou bij de toewijzing het scheefwonen in ieder geval worden voorkomen. Een probleem is 
dat dit niet bij alle woningcorporaties gebeurde. Er is ook een periode geweest waarin juist is afgesproken om 
geen inkomenseis meer te hanteren om zo meer keuzevrijheid voor bewoners te creëren. Daarnaast vond de 
overheid dat geen inkomenseis leidde tot meer diversiteit in de buurten, dat positief zou zijn voor de leefbaarheid 
in de buurt (Van der Zwan, 2012). Geen inkomenscontrole zorgde niet voor een probleem tijdens de goede 
economische tijden (Van der Rijst, 2012), maar nu tijdens de crisis is weer discussie over deze toewijzing. 
Inmiddels is door de Europese Commissie besloten dat vanaf 1 januari 2011 minimaal 90% van de sociale 
woningen van de corporaties moeten worden toegewezen aan inkomens tot de inkomensgrens (Rijksoverheid, 
2013a). Door deze nieuwe regel wordt het scheefwonen aan de voorkant grotendeels uitgesloten. 

Ontstaan bij groei inkomen
Een andere oorzaak is dat scheefwonen ontstaat wanneer het inkomen van het huishouden in de loop der 
jaren tijdens de bewoning stijgt. In de meeste gevallen betrekt men als starter met een beginsalaris een sociale 
huurwoning. In de loop der jaren treedt inkomensstijging op door het maken van carrière of door te gaan 
samenwonen. De bewoner wordt dan ineens een scheefwoner. 

2.4 Typen scheefwoners

Wanneer het inkomen van een sociale huurder gaat stijgen of wanneer men gaat samenwonen, komt de 
scheefwoner vaak in een volgende fase terecht. In deze levensfase, bijvoorbeeld ook door het krijgen van 
kinderen, ontstaat de wens om groter te wonen en door te stromen naar een andere woning, een huurwoning 
in de vrije sector of een koopwoning. Bij het doorstromen laat de scheefwoner een woning achter in de sociale 
sector. Het huishouden zorgt zo voor doorstroming op de woningmarkt en creëert ruimte voor starters. Het 
probleem van scheefwonen is dat die doorstroming niet plaatsvindt. Kemperman (2009) omschrijft het probleem 
scheefwonen op de woningmarkt als volgt:

“Het scheefwonen kan worden vergeleken met een file op de weg. Door een ongeluk is één van de rijbanen 
afgesloten. Doordat deze rijbaan niet meer gebruikt kan worden, ontstaat stagnatie van de doorstroming en 
ontstaat er een file. Ook kan een bestuurder bewust kiezen om op de linkerbaan te blijven rijden, omdat dit 
fijner rijdt. Als meer automobilisten dit gaan doen, ontstaat ook hier een verminderde doorstroming en kan een 
file ontstaan. Er zijn dus twee files te onderscheiden: onbedoeld (door het prettiger links rijden) en gedwongen 
(omdat men niet kan rijden door een ongeluk).”
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Dit is ook terug te zien op de woningmarkt, waar een deel van de scheefwoners het wel prima vindt om in de 
huidige woning te blijven en een deel die wel zouden willen verhuizen naar een andere woning, maar dit niet 
kunnen doordat geen betaalbare woning in de vrije sector kan worden gevonden. Zo zijn de scheefwoners in 
twee groepen in te delen. Allereerst zijn er de verhuisgeneigde scheefwoners: de groep die wel wil verhuizen, 
maar niet kunnen, de gedwongen scheefwoners. De tweede groep zijn de niet-verhuisgeneigde scheefwoners, 
zij willen niet verhuizen, oftewel de bewuste scheefwoners. Het wel of niet verhuisgeneigd zijn van scheefwoners 
is een belangrijke variabele om achter de redenen van het scheefwonen te komen, waardoor het gewenste 
doorstromen niet plaatsvindt.

Een huishouden is verhuisgeneigd als een noodzaak ontstaat voor een andere woning (Van der Rijst, 2012). 
Deze noodzaak wordt gevormd door een aantal factoren: woon-, werk- en persoonlijke factoren. Deze factoren 
zijn bepalend bij het maken van een beslissing om te gaan verhuizen. Woonfactoren bevatten kenmerken 
van de woning en van de woonomgeving. Werkfactoren hebben vooral invloed bij wisseling van werklocatie, 
beëindiging van een baan of door inkomensstijging of -daling. Persoonlijke factoren hebben vooral betrekking 
op veranderingen in het leven, bijvoorbeeld: gezinsuitbreiding of scheiding (Noom, 2010). In een aantal gevallen 
is sprake van een noodzakelijke verhuisgeneigdheid, in andere gevallen van een gewenste verhuisgeneigdheid. 
Bij de gewenste verhuisgeneigdheid is de noodzaak minder groot en zodoende kan langer gewacht worden 
tot de gewenste woning gevonden wordt. In het eerste geval nemen mensen sneller genoegen met een woning 
omdat men moet en geen tijd heeft om te wachten. In het tweede geval gaat men alleen verhuizen als men er 
qua kwaliteit, qua grootte of qua financiën op vooruit gaat (Van der Rijst, 2012). Niet alleen de woon-, werk- en 
persoonlijke factoren, maar ook de ontwikkelingen binnen de economie en de regelgeving van de overheid op 
de woningmarkt spelen een grote rol bij het wel of niet verhuisgeneigd zijn van een huishouden (VROM & CBS, 
2010). 

De duidelijke tweedeling tussen verhuisgeneigde scheefwoners en niet-verhuisgeneigde scheefwoners is 
vooral belangrijk bij de oplossingsfase. Voor de bewust scheefwonende huishoudens moet een oplossing 
gevonden worden waarin deze groep gestimuleerd of verleid wordt door te stromen en voor de gedwongen 
scheefwonende huishoudens moet juist meer naar de aanbodkant gekeken worden om ze te kunnen laten 
doorstromen. Het niet willen en niet kunnen doorstromen van scheefwoners kent meerdere oorzaken dan alleen 
het prettig willen wonen en het ontbreken van een geschikt woningaanbod. Hierop zijn ook een aantal andere 
zaken van invloed die hieronder zullen worden besproken.

2.5 Invloed crisis

De huidige economische crisis is in veel gevallen de grootste oorzaak voor het niet doorstromen van 
scheefwoners. Door de crisis ontstaat onzekerheid en voorzichtigheid bij zowel banken, bewoners als 
investeerders. 

Onzekerheid bewoners
Een oorzaak voor het niet doorstromen is dat bewoners voorzichtig worden door de slecht draaiende economie 
en de daarbij komende bezuinigingen van de Rijksoverheid. Het gevolg is dat scheefwoners minder doorstromen. 
Door de crisis zijn vooral jonge huishoudens meer onzeker over hun baan en hun toekomst (Buys, 2012). 
Sommige scheefwoners vinden het daardoor vaker prima waar ze nu wonen. Ze kunnen op deze manier 
bijvoorbeeld door hun ‘lagere’ woonlasten een deel van hun inkomen besteden aan een extra vakantie of 
kunnen gaan sparen voor een latere koopwoning. Dit gedrag wordt door de crisis versterkt, de onzekerheid 
neemt toe en men gaat de huidige woning herwaarderen. Door de onzekerheid bij bewoners ontstaan vooral 
niet-verhuisgeneigde scheefwoners.

Voorzichtigheid banken
Een andere oorzaak voor het niet doorstromen als gevolg van de crisis is het kleine segment in de koopsector 
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wat bereikbaar is voor scheefwoners. Het inkomen is in de meeste gevallen de belangrijkste factor voor de 
positie van het huishouden op de woningmarkt (Van der Rijst, 2012). Door de financiële crisis zijn banken 
erg voorzichtig met het uitgeven van hypotheken. Voor de financiële crisis van 2008 waren de banken iets 
makkelijker met het verstrekken van hypotheken en zaten ze vaak boven de CHF-norm (Molenaar & Zijlstra, 
2006). Bij deze norm wordt de maximale hypotheek berekend aan de hand van een woonquote. De woonquote 
is een percentage van het inkomen dat een huishouden maximaal aan woonlasten mag besteden (de Nationale 
Hypotheekbond, 2013). Nu in 2013 tijdens de crisis wordt deze norm strenger gehanteerd waardoor minder 
geld kan worden geleend. Dit leidt er toe dat veel minder koopwoningen in het bereikbare segment voor de lage 
middeninkomens zitten. De keuze voor een woning om te kunnen doorstromen wordt voor de scheefwoners 
op deze manier beperkt. Wel moet worden opgemerkt dat sinds de crisis de prijzen voor koopwoningen aan 
het dalen zijn, waardoor het bereikbare segment voor scheefwoners iets wordt vergroot. De voorzichtigheid bij 
banken raakt vooral de verhuisgeneigde scheefwoners die wel willen, maar niet meer kunnen verhuizen omdat 
ze geen hypotheek kunnen krijgen. 

Dalende woningprijzen
Gevolgen van de dalende woningprijzen zijn ook dat de bewoners minder snel hun eigen woning verkocht krijgen 
en dat nieuwe kopers zullen wachten tot de prijzen nog verder zakken. Ook zijn eigenaren bang voor dubbele 
woonlasten. Ze willen eerst zeker weten dat de huidige woning verkocht is, voordat ze een nieuwe woning 
kopen. Dit geldt voor de gehele verhuisketen. Doordat zowel eigenaren als nieuwe kopers hun verhuisbeweging 
uitstellen, stagneert de doorstroming op de woningmarkt (Noom, 2010). Er moet dus iemand, een scheefwoner 
bijvoorbeeld, uit de huursector de overstap maken en zo de verhuisketen op gang gaan brengen, maar dit moet 
wel financieel haalbaar zijn. Daarnaast kunnen sommige mensen ook niet verhuizen, omdat ze door de dalende 
woningprijzen ‘onder water zijn komen te staan’. De hoogte van de afgesloten hypotheek is veel hoger dan de 
huidige waarde van de woning die door de crisis sterk is gezakt.

Minder nieuwbouw
Tijdens de economische crisis worden minder nieuwbouwwoningen gebouwd. Hierdoor neemt het aanbod 
aan woningen en daardoor de keuze voor een geschikte woning af. Banken geven minder snel leningen af 
aan bouwbedrijven en ook zijn bouwbedrijven voorzichtiger bij het doen van investeringen, wat zorgt dat de 
nieuwbouw van woningen afneemt. Door de beperkte keuze stromen de verhuisgeneigde scheefwoners niet 
meer door.

2.6 Invloed overheid

De overheid neemt door haar regelgeving op de woningmarkt een belangrijke positie in. Zonder deze 
overheidsinvloed zou de woningmarkt er heel anders uitzien. Deze invloed van de overheid heeft zowel voor- 
als nadelen. Betaalbaarheid wordt gewaarborgd voor de lage inkomens, maar het aanbod reageert niet 
meer genoeg op verandering van de vraag. De invloed van de overheid zorgt voor een verstoring van het 
mechanisme, voor het ontstaan van een gat tussen de goedkope en de duurdere woningmarkt en ook zorgt de 
overheid door de vele wijzigingen van de regelgeving voor veel onzekerheid bij bewoners.

Verstoring mechanisme
Eigenlijk zou het aanbod van woningen in een regio een zelf functionerend mechanisme moeten zijn. Wanneer 
krapte op de woningmarkt ontstaat en er dus meer vraag dan aanbod is, gaan de prijzen stijgen. Vervolgens 
zouden meer woningen bijgebouwd gaan worden, waardoor de prijzen weer zullen dalen. Dit mechanisme 
werkt niet goed aangezien in Nederland een grote sociale sector aanwezig is, welke daarin verstorend werkt. 
De regels opgesteld door de overheid werken belemmerend voor het mechanisme en dus voor een goede 
doorstroming bijvoorbeeld. Door het huurprijsbeleid liggen de aanvangshuren van de sociale huurwoningen en 
de maximale huurprijsstijgingen vast. Hierdoor reageert de huurprijs niet op een toename van de vraag. Dit zorgt 
dat er meer vraag komt dan er aanbod is en ontstaan wachtlijsten voor sociale huurwoningen (Van der Zwan, 
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2012). Ook op de koopmarkt kunnen regels als overdrachtsbelasting en de hypotheekrenteaftrek verstorend 
werken. 

Kloof op de woningmarkt
De groep verhuisgeneigde scheefwoners die wel willen verhuizen naar een andere woning, kunnen vaak 
door het inkomen wat net boven de inkomensgrens ligt de overstap naar de vrije sector niet maken (Wilkens, 
Zandstra & Kromhout, 2010). Tussen de sociale sector en de vrije sector zit namelijk een gat, wat ontstaan 
is door de regelgeving van de overheid. Vooral op de huurmarkt is dit gat aanwezig. Er zijn namelijk veel 
huurwoningen tot de liberalisatiegrens en weinig huurwoningen net boven deze grens. Op de koopmarkt is ook 
weinig aanbod in het goedkope segment waardoor mensen met een laagmiddeninkomen (de scheefwoners) 
eigenlijk geen keuze hebben tussen de koop- en huurmarkt (VROM, 2006). 

Dat er weinig huurwoningen net boven de liberalisatiegrens zijn, komt omdat het voor een investeerder niet 
rendabel is om in dit segment te bouwen. De investeerder moet een groot aanvangsverlies op zich nemen. 
Dit geldt niet voor de woningcorporaties, omdat zij tegen gunstigere tarieven kunnen lenen (Noom, 2010). 
Hierdoor ziet het exploitatiemodel van een huurwoning bij een corporatie er anders uit. Zij maken minder hoge 
kosten voor de bouw en onderhoud voor een woning en kunnen daardoor een lagere huur vragen. Door 
de vastgelegde aanvangshuren en maximale huurprijsstijgingen worden de huren kunstmatig laag gehouden. 
Het niet kunnen bouwen met lagere rentes en het moeten concurreren tegen de lagere huren die corporaties 
hanteren, zorgt ervoor dat het ontwikkelen van vrije huurwoningen in het segment net boven de liberalisatiegrens 
niet aantrekkelijk is (RIGO, 2008). In de vrije sector worden wel huurprijzen conform de kwaliteit van de woning 
gehanteerd, om de investering in de woning eruit te kunnen halen. Investeerders bouwen liever huurwoningen 
met een maandelijkse huurprijs boven de 850 euro. Hier kunnen ze veel meer rendement behalen, maar juist 
net in het gebied tussen de liberalisatiegrens (664 euro) en de 850 euro zoeken de scheefwoners, de (lage)
middeninkomens, een nieuwe woning. Corporaties kunnen tegenwoordig ook alleen nog maar tegen een 
lage rente lenen voor het bouwen van sociale woningen (DAEB activiteiten) en niet meer voor het bouwen 
van woningen boven de liberalisatiegrens, hierdoor neemt de productie door de corporaties in het middeldure 
huursegment sterk af (Noom, 2010). 

Wanneer een woning wel in het middeldure huursegment zit, is de woning vaak geen verbetering van de huidige 
sociale woning, qua kwaliteit en/of qua grootte. De Nederlandse woningmarkt wordt gekenmerkt door een hoge 
woonkwaliteit, ook de woningen in de sociale sector. Door de hoge kwaliteit van de sociale woningen zijn deze 
woningen vaak van dezelfde kwaliteit als de huurwoningen net boven de liberalisatiegrens (van der Zwan, 2012). 
Het is daarom voor scheefwoners niet aantrekkelijk om te vertrekken uit de sociale woning en te kiezen voor 
een huurwoning net boven de liberalisatiegrens waar meer voor betaald moet worden, maar wat vaak niet een 
significante verbetering is van de huidige woning. 

De kloof zorgt nog voor een derde oorzaak voor het niet doorstromen van scheefwoners. De kloof wordt 
namelijk groter naarmate men langer in een sociale woning woont. Bij een lange woonduur is het verschil tussen 
de huur die betaald wordt en de marktconforme huur van de woning steeds groter geworden. Dit komt doordat 
de sociale woning jaarlijks maar met maximale huurstijgingen, opgelegd door de overheid, is gestegen. Deze 
stijging is minder groot dan dat de marktconforme huur jaarlijks stijgt. Hierdoor is de stap voor scheefwoners 
naar de duurdere huursector nog groter geworden. Pas bij een nieuwe huurder kan de huurprijs van de sociale 
woning opnieuw worden vastgesteld. In de loop der jaren ontstaat zo een groter verschil tussen de zittende en 
de nieuwe huurder (Mulder, 2006; Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). Dit zorgt voor een scheve verdeling en 
stimuleert het aantal niet-verhuisgeneigde scheefwoners. 

Onzekerheid wijzigingen regelgeving
De economische crisis zorgt voor onzekerheid bij bewoners, maar ook de vele wijzigingen van het beleid 
van de overheid zorgen hiervoor. In de afgelopen jaren zijn er veel kabinetswisselingen geweest, waardoor 
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weinig zekerheid voor de toekomst is ontstaan. Elk kabinet heeft andere visies en daarmee andere plannen 
met betrekking tot de woningmarkt. De kans is daardoor groot dat de visies en plannen bij elk nieuw kabinet 
gewijzigd worden. Dit zorgt voor veel terughoudendheid van investeerders en bewoners op de woningmarkt. Er 
zal langer worden gewacht met bouwplannen en verhuizingen.

2.7 Invloed kenmerken regionale woningmarkt

De grootte en de aard van het probleem scheefwonen hangt ook af van de kenmerken van de regionale 
woningmarkt. Hierbij spelen vraag en aanbod, de opbouw van de woningvoorraad en het prijsniveau van de 
woningen een grote rol.

Vraag en aanbod
In een gespannen woningmarkt waarin meer vraag dan aanbod is, zal het scheefwonen als een groter 
probleem worden gezien dan in een woningmarkt waar voldoende aanbod is. Wanneer de vraag groter is 
dan het aanbod, zullen de wachttijden voor sociale huurwoningen verder oplopen, doordat scheefwoners niet 
doorstromen. Dit is nu tijdens de economische crisis vaker het geval (Van der Rijst, 2012). In de perifere gebieden 
van Nederland, gebieden waar krimp optreedt, zijn woningcorporaties juist blij als de middeninkomens een 
sociale huurwoning zoeken, omdat de corporaties anders te maken krijgen met leegstand (Van Middelkoop, De 
Groot, Verwest & Eskinasi, 2013).

Opbouw woningvoorraad
Daarnaast speelt ook de opbouw van de woningvoorraad mee. Wanneer veel sociale woningbouw in een regio 
aanwezig is, is de kans dat men gaat scheefwonen groter. Is er meer aanbod in de vrije sector en zijn er dus 
meer keuzemogelijkheden, dan zal men juist minder snel gaan scheefwonen (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 
2010). Wel moeten deze woningen in de vrije sector bereikbaar zijn voor de scheefwoners (Bos & de Bruin, 
2007).

Prijsniveau woningen
De regio van de woningmarkt heeft ook invloed op de financiële mogelijkheden voor de scheefwoners. Zo 
zijn de mogelijkheden in bijvoorbeeld het noorden van het land veel groter met een inkomen net boven de 
inkomensgrens dan dit in de Randstad het geval is. In de Randstad zijn de prijzen per vierkante meter vele 
malen hoger dan in het noorden van het land. Hierdoor is de stap naar een koopwoning met hetzelfde 
inkomen veel moeilijker te maken en is het bereikbare aanbod voor de scheefwoners vele malen kleiner (De 
Groot, Mulder & Manting, 2011; Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). Ook ontstaat hierdoor een hele andere 
verhouding tussen de koop- en de huurmarkt op regionaal niveau. In het noorden van het land is het verschil 
tussen deze twee markten veel kleiner dan in de Randstad (De Groot, Mulder & Manting, 2011; Hoornstra, 
2004). Dit zorgt ervoor dat de markten in het noorden veel concurrerender ten opzichte van elkaar zijn dan in de 
Randstad. 

2.8 Invloed demografische veranderingen

Gedurende de loop der jaren vinden er demografische veranderingen plaats. Deze veranderingen kunnen invloed 
hebben op het probleem scheefwonen en op scheefwoners. Op dit moment spelen vooral individualisering en 
vergrijzing een grote rol op de woningmarkt.

Individualisering
Op de woningmarkt wordt verwacht dat het aantal huishoudens door de individualisering de komende jaren 
zal gaan toenemen. Ook zal door de individualisering het inkomen van het huishouden steeds vaker door één 
persoon worden verdiend, waardoor het aantal huishoudens met een laag inkomen zal stijgen. Hierdoor zal de 
woningvraag stijgen en zal nog meer druk op de sociale sector komen te staan. In dit geval is niet het blijven 
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zitten van scheefwoners een probleem, maar zal de toename van de vraag naar sociale woningen het probleem 
van lange wachttijden voor een sociale woning vergroten. 

Vergrijzing
De vergrijzing zorgt voor een toename van het aantal ouderen. Dit zorgt ook voor een remmend effect van 
de doorstroming op de woningmarkt. Jongeren verhuizen namelijk vaker dan ouderen (VROM, 2006). Vanaf 
2020 zal de babyboomgeneratie (mensen geboren net na de Tweede Wereldoorlog) de woningmarkt gaan 
verlaten door of een opname in een verzorgingstehuis of door overlijden. De verwachting is dat vanaf dat 
moment een grote uitstroom van ouderen op de woningmarkt plaatsvindt, waardoor steeds meer woningen 
zullen vrijkomen. Een groot deel van deze groep ouderen woont momenteel in een huurwoning, omdat net na 
de Tweede Wereldoorlog veel huurwoningen zijn gebouwd. Over vijftien tot twintig jaar is juist de prognose dat 
er veel koopwoningen vrijkomen, omdat de generatie net daarna vooral woont in koopwoningen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de komende jaren de doorstroming op de woningmarkt zal blijven stagneren door 
de vergrijzing, maar dat wanneer de ouderen de woningmarkt verlaten er veel woningen vrijkomen. Dit zijn eerst 
vooral huurwoningen en later vooral koopwoningen (Eskinasi & De Groot, 2013). Hierdoor kan de doorstroming 
worden verbeterd. 

2.9 Invloed kenmerken sociale huurders

Als laatste zijn ook de kenmerken van de sociale huurders van invloed op het scheefwonen en het wel of niet 
willen en kunnen doorstromen. Deze kenmerken kunnen worden verdeeld in kenmerken van het huishouden 
en kenmerken van de huidige sociale woning. Via deze kenmerken kunnen de sociale huurders worden 
geanalyseerd. Op deze manier kan worden bekeken of en in welke mate deze kenmerken invloed hebben 
op het scheefwonen. Zoals besproken, kan ook een belangrijke tweedeling gemaakt worden binnen de groep 
scheefwoners: de verhuisgeneigde en de niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Ook hier kunnen huishoudens- en 
woningkenmerken van invloed zijn op het wel of niet verhuisgeneigd zijn van deze scheefwoners. Zo ontstaat het 
volgende model:

In het eerste gedeelte (§2.9.1) zullen kenmerken worden beschreven die verband kunnen hebben tussen de 
scheefwoners en de niet-scheefwoners. In het tweede gedeelte (§2.9.2) zal worden gekeken naar de verwachte 
verbanden tussen de kenmerken en het verschil tussen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners. 
De kenmerken waarvan wordt verwacht dat ze een invloed hebben zullen in deze paragraaf worden besproken 
en worden ondersteund vanuit de literatuur. Over de huishoudens- en woningkenmerken gefocust op de 
groep scheefwoners is weinig literatuur bekend. Hiervoor zal dit onderzoek een aanvulling gaan worden op 
de bestaande literatuur. Voor het ondersteunen van de verwachte verbanden zal nu vooral gebruik gemaakt 

Figuur 2.1 Model sociale huurders
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worden van algemene literatuur over bewoners en over verhuisgeneigdheid. De verwachte verbanden zullen 
in dit hoofdstuk worden besproken en in het volgende hoofdstuk op de scheefwoners in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven worden getoetst.

2.9.1 Invloed kenmerken scheefwoners
In de volgende subparagrafen zullen de variabelen worden beschreven waarvan verwacht wordt dat ze het wel 
of niet scheefwoner zijn kunnen verklaren. 
Huishoudenskenmerken

In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verband met het wel of niet scheefwoner zijn voor de 
variabelen: geslacht, burgerlijke staat en woonperceptie. Wel wordt een verband verwacht voor de variabelen: 
leeftijd, grootte huishouden, opleidingsniveau en woonduur. De variabele inkomen is hier niet meegenomen, 
omdat deze variabele al in de criteria zit voor het wel of niet scheefwoner zijn.

1. Leeftijd
De eerste variabele die invloed kan hebben op het al dan niet scheefwonen is de leeftijd van de scheefwoner. 
Een starter die een sociale woning huurt is vaak niet direct een scheefwoner, hij/zij gaat alleen wonen en staat 
aan het begin van zijn/haar werkcarrière. In de loop der jaren kan deze bewoner een scheefwoner worden 
doordat wordt samengewoond of doordat inkomensverbetering wordt doorgemaakt. Dit gebeurt allemaal in de 
startersfase (Pittie, 2011). Met twee inkomens komt een huishouden namelijk al snel boven de inkomensgrens uit. 
Als het door het betere inkomen mogelijk is, zal men vervolgens voor meer kwaliteit en een grotere woning gaan 
kiezen. Hierdoor zal in deze fase minder worden scheefgewoond. Een goed betaalde en vaste baan geeft voor 
veel huishoudens een stabiele toekomst en geeft daarmee veel zekerheid. In deze fase zal de woningbehoefte 
gaan veranderen en zal men sneller doorstromen naar de vrije sector (Van der Rijst, 2012). In een latere fase 
waarbij men fysiek minder gaat worden, staat men voor de keuze kleiner te gaan wonen met vaak behoud van 
inkomen en zou men scheefwoner kunnen worden. In deze groep zullen ook nog scheefwoners voorkomen. 
Vanaf 2011 kan deze groep de stap naar een sociale woning niet meer maken door de inkomenseis die 
is opgesteld door de Europese Commissie. In de loop der jaren zullen steeds minder scheefwoners in deze 
leeftijdsgroep worden aangetroffen. 

2. Grootte huishouden
De grootte van het huishouden is vooral een belangrijke variabele bij de koppeling naar de woonwens van 
de scheefwoners. Hoe groter het huishouden, hoe groter de gewenste woning. Dit geldt natuurlijk voor alle 
bewoners op de woningmarkt. 

In §2.4 is uitgelegd dat een huishouden niet direct een scheefwonend huishouden is, maar dat dit in de 
loop der jaren gebeurt. Bij samenwonen en gezinsuitbreiding kan dit het geval zijn. Dit zorgt ervoor dat de 
scheefwonende huishoudens vaak groter zijn dan die van een niet-scheefwonend huishouden. Dit blijkt ook 
uit onderzoek van Bouthoorn (2010). Dit gaat vooral op tussen een- en tweepersoonshuishoudens. Wanneer 
het huishouden namelijk echt uitbreidt met kinderen, stapt men vaak over naar een grotere woning, vaak in 
de vrije sector. Gesteld kan worden dat een eenpersoonshuishouden vaker een niet-scheefwoner is en een 
tweepersoonshuishouden vaker een scheefwonend huishouden is. Voor meerpersoonshuishoudens geldt dat 
deze zowel zullen voorkomen in de vrije koopsector als in de sociale sector. 

3. Opleidingsniveau
Een andere variabele is het opleidingsniveau van het huishouden. In het algemeen geldt: hoe hoger de opleiding 
die is gevolgd, hoe hoger vaak het inkomen uit een baan later. Scheefwoners hebben een hoger inkomen dan 
niet-scheefwoners in de sociale sector. (Van der Rijst, 2012). 
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4. Woonduur
De vierde variabele die invloed kan hebben op het wel of niet scheefwonen is de woonduur, dit is het aantal 
jaren dat een huishouden in de huidige woning woont. Wanneer men een tijd in een woning gewoond heeft, 
is men meer gehecht aan de locatie en woning geworden. Men krijgt een band met de woning en de 
woonomgeving, er zijn routines ontstaan en men heeft van het huis een eigen woonplek gemaakt (Breeuwsma, 
2011). 

Scheefwoners zouden door de toewijzingsregels sinds 2011 bij het betrekken van een sociale huurwoning 
geen inkomen boven de inkomensgrens meer mogen hebben. Ze mogen nog geen scheefwoner zijn. De 
scheefwoners ontstaan in de loop der jaren, dus bij een langere woonduur. Wel moet hierbij rekening worden 
gehouden met de niet-scheefwoners in de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar, zij kennen vaak ook een lange 
woonduur door hun hogere leeftijd. 

Woningkenmerken
Naast de kenmerken van het huishouden van een sociale huurder, zijn er ook nog kenmerken van de woning 
van de scheefwoner welke invloed kunnen hebben op het wel of niet scheefwonen. Dit betreft de variabelen: 
locatie, huurprijs en grootte van de woning. Van de volgende woningkenmerken wordt niet verwacht dat ze 
een verband hebben met het wel of niet scheefwonen: bouwjaar en type woning. Voor deze variabelen is geen 
ondersteuning vanuit de literatuur gevonden.

1. Locatie
Een variabele die belangrijk is bij het beschrijven van scheefwoners is de locatie van de woning vanwege de 
verschillen in de opbouw van de woningvoorraad. In Eindhoven en Helmond is een relatief groot aanbod aan 
sociale huurwoningen binnen de woningvoorraad ten opzichte van de randgemeenten (tabel 2.1). 

De kans dat iemand in Eindhoven en Helmond scheefwoont is door de opbouw van de woningvoorraad 
groter, er is namelijk minder aanbod en dus minder keuze in de huur- en koopwoningen in de vrije sector. In de 
randgemeenten is maar een relatief kleine sociale voorraad. De kans dat deze bewoond worden door de echt 
lage inkomens is in deze gemeenten groter en daardoor zal het percentage scheefwoners binnen de sociale 
sector in de randgemeenten lager zijn dan in Eindhoven en Helmond. 

2. Huurprijs
In de sociale sector bevinden zich veel huurwoningen die vooral verschillen in de huurprijs van de woning. 
Doordat scheefwoners meer te besteden hebben dan niet-scheefwoners, zullen ze een hogere huurprijs kunnen 
betalen binnen de sociale sector. Hoe meer een huishouden te besteden heeft, hoe meer geld er is om uit 
te geven aan woonlasten. In de sociale sector hebben woningen een hogere huurprijs die een betere ligging 
hebben en die van een betere kwaliteit zijn. Wanneer men meer te besteden heeft, eist een huishouden ook 

Tabel 2.1 Opbouw woningvoorraad 2012 (Marsman, 2013 eigen bewerking)

Eindhoven % Helmond %
Rand-

gemeenten
%

Aantal woningen 98.300 100% 38.134 100% 84.703 100%

Koopwoningen 50.919 52% 20.809 54% 59.866 70%

Huurwoningen 47.381 48% 17.325 46% 24.837 29%

Sociale huurwoningen 45.147 46% 16.627 44% 23.515 28%

Vrije huurwoningen 2.234 2% 698 2% 1.322 2%
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meer van de grootte en kwaliteit van de woning (VROM, 2006b). Hiermee zit men dan al snel in de hogere 
huurprijzen binnen de sociale woningbouw. 

3. Grootte huidige woning
De laatste variabele is de grootte van de woning. Bij de variabele huurprijs werd de verwachting uitgesproken 
dat scheefwoners gemiddeld een hogere huurprijs betalen dan niet-scheefwoners. Uit deze hypothese volgt dat 
de woning van scheefwoners vaak ook groter zal zijn dan de woning van niet-scheefwoners, aangezien een 
grotere woning vaak een hogere huurprijs kent. 

2.9.2 Invloed kenmerken verhuisgeneigde scheefwoners
In deze tweede subparagraaf zal de mogelijke invloed van de verschillende variabelen op het wel of niet 
verhuisgeneigd zijn van de scheefwoners worden besproken. 

Huishoudenskenmerken
In de literatuur zijn een aantal kenmerken van het huishouden naar voren gekomen waarvan mogelijk een 
verband verwacht wordt het met het wel of niet verhuisgeneigd zijn van een scheefwonend huishouden. Dit 
betreft de volgende variabelen: leeftijd, grootte van het huishouden, opleidingsniveau, inkomen, woonduur en 
woonperceptie. Bij het verschil tussen verhuisgeneigd en niet-verhuisgeneigd kan de variabele inkomen wel 
meegenomen worden, aangezien de variabele hier niet in de criteria voor het wel of niet verhuisgeneigd zijn zit en 
waarschijnlijk van invloed is op het verschil tussen deze groepen. De volgende huishoudenskenmerken hebben 
vanuit de literatuur geen ondersteuning gevonden voor een mogelijk verband: geslacht en burgerlijke staat.

1. Leeftijd
Als starter begint men vaak op de woningmarkt in een woning die beschikbaar is. Uit onderzoek van Pittie 
(2011) blijkt dat dit niet de meest gewenste woning is, maar is de woning vaak betrokken omdat men moest 
door bijvoorbeeld een nieuwe (beginnende) werksituatie. Wanneer men gaat samenwonen en/of wanneer het 
inkomen gaat stijgen, ontstaat de wens en noodzaak voor een andere woning. Een huishouden is in dit geval 
meer verhuisgeneigd (Ministerie van BZK, 2011). Wanneer deze woning voldoet aan de eisen, zal men kiezen om 
langere tijd in deze woning te blijven wonen, mits geen noodzaak voor een andere woning ontstaat. Daarnaast 
staat een jong huishouden nog aan het begin van de werkcarrière en zijn vaak nog veel doorgroeimogelijkheden 
mogelijk en op het gebied van salaris is vaak nog een stijging mogelijk. Met dit in het vooruitzicht zal men sneller 
verhuisgeneigd zijn (Bos & de Bruin, 2007; Bouthoorn, 2010). De verhuisgeneigdheid zal bij de leeftijdsfase 30 
tot 54 jaar dus lager zijn. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is men ook vaak minder verhuisgeneigd, men heeft geen 
behoefte aan grote veranderingen en blijft liever wonen in de huidige wonen. Vanaf 70 jaar is vaak geen wens 
om te verhuizen, maar in veel gevallen wel de noodzaak door verslechtering van de gezondheid of omdat men 
graag dichter bij familie wil wonen (VROM, 2006; VROM & CBS, 2010). 

2. Grootte huishouden
De woningen in de sociale sector zijn vaak minder ruime woningen ten opzichte van de koopwoningen in de vrije 
sector (Luwema, Teeuwen & Jansen, 2006). Bij een groter gezin zal de wens voor een ruimere woning al snel 
hoger liggen dan bij een kleiner gezin. Daardoor zullen de grotere huishoudens meer verhuisgeneigd zijn dan de 
kleinere huishoudens. 

3. Opleidingsniveau
Variabele drie betreft de genoten opleiding van het scheefwonende huishouden. Verwacht wordt dat binnen 
de groep scheefwoners ook verschillen worden aangetroffen op het gebied van de hoogte van de gevolgde 
opleiding. Verhuisgeneigde scheefwoners zullen vaker een hogere opleiding hebben dan niet-verhuisgeneigde 
scheefwoners, omdat verhuisgeneigde scheefwoners meer carrièreplannen hebben en hierbij ook vaker uitzicht 
hebben op inkomensstijging. Daarmee zullen ze sneller verhuisgeneigd zijn (Ministerie van BZK, 2011; de Groot, 
Mulder & Manting, 2011). Hoe hoger de opleiding, hoe groter het percentage dat aangeeft verhuisgeneigd te zijn 
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blijkt uit onderzoek van Pittie (2011).

4. Inkomen
Een nieuw besproken variabele is het inkomen. Wanneer een huishouden in een stabiele situatie zit wat betreft 
werk en inkomen, zorgt dit voor zekerheid voor de toekomst. Deze huishoudens durven meer geld uit te geven 
en meer te investeren. Hieruit volgt dat deze mensen ook risico’s durven te nemen wat betreft het verhuizen en 
het kopen van een woning of het huren van een grotere en duurdere woning. Onderzoek heeft aangetoond 
dat huishoudens met een hoger inkomen sneller verhuisgeneigd zijn dan huishoudens met een lager inkomen 
(Pittie, 2011). Bij een huishouden waar het huishoudensinkomen is gestegen, zal dit de mogelijkheden op de 
woningmarkt sterk beïnvloeden. Gevolg is dat er meer mogelijkheden binnen het bereik van het huishouden 
komen en zal men sneller verhuisgeneigd zijn (Bos & de Bruin, 2007). De kans van slagen voor een gewenste 
woning is hierbij namelijk groter (De Groot, Mulder & Manting, 2011). Een huishouden met een inkomen tot de 
inkomensgrens behoort tot de primaire doelgroep. De huishoudens met een inkomen boven deze grens (de 
scheefwoners) zijn verdeeld in twee doelgroepen (van Loon, 2011). De eerste is de secundaire doelgroep, oftewel 
de lage middeninkomens. Zij hebben een inkomen tot 43.000 euro en hebben het moeilijk op de woningmarkt. 
De tweede doelgroep is de tertiaire doelgroep met een inkomen hoger dan 43.000 euro. 

5. Woonduur
De vijfde variabele is woonduur. Hoe langer men in een woning woont, hoe meer men gehecht zal zijn aan de 
woning en aan de woonomgeving en hoe minder snel men verhuisgeneigd zal zijn. Wanneer een bewoner nog 
niet een lange tijd in een woning woont, is vaak nog geen sterke band met de woning en de woonomgeving 
aanwezig en zijn nog niet veel sociale contacten gelegd in de buurt (Breeuwsma, 2011; Pittie, 2011). Gezegd kan 
worden dat hoe korter de woonduur, hoe meer verhuisgeneigd een scheefwonend huishouden is. Daarnaast 
geldt dat wanneer een huishouden voor een lange tijd in een woning woont, de huurprijs door de gereguleerde 
huurprijsstijgingen per jaar minder hard is gestegen dan de huurprijzen die worden vastgesteld bij een nieuwe 
huurder in de sociale sector of bij de huren in de vrije sector. Men betaalt hierdoor in de loop der jaren steeds 
minder voor de woning in vergelijking met het vaak wel iets blijven stijgen van het inkomen. Hierdoor is een 
scheefwoner minder snel verhuisgeneigd, men gaat de huidige woning sneller herwaarderen door de woonlasten 
af te wegen tegen de kwaliteit van de huidige woning. 

6. Woonperceptie
Als laatste is er de variabele woonperceptie. Hieronder vallen tevredenheid van de woning en tevredenheid van 
de woonomgeving. Bij tevredenheid over de woonomgeving valt te denken aan: overlast, veiligheid, criminaliteit, 
bereikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen in de buurt. Hoe hoger de woonperceptie, hoe minder 
snel men verhuisgeneigd zal zijn (Pittie, 2011). In het onderzoek van Bouthoorn (2010) is aangetoond dat op de 
woningmarkt in het algemeen geldt: hoe hoger de tevredenheid, hoe lager de verhuisgeneigdheid. Daarnaast 
is in dit onderzoek aangetoond dat bewoners kijkend naar de tevredenheid tussen de buurt, de woning en 
de woonvorm, men de tevredenheid over de buurt het belangrijkste vindt. Van der Rijst (2012) heeft in zijn 
onderzoek getoetst dat inderdaad de woonperceptie van niet-verhuisgeneigde scheefwoners hoger ligt dan die 
van verhuisgeneigde scheefwoners. 

Woningkenmerken 
Uit de literatuur blijkt dat voor dezelfde drie variabelen als bij de verschillen tussen scheefwoners en niet-
scheefwoners ook wordt verwacht dat deze variabelen een mogelijke invloed hebben op het wel of niet 
verhuisgeneigd zijn van scheefwoners. Dit zijn de variabelen: locatie, huurprijs en grootte van de woning. Geen 
duidelijk verband wordt verwacht vanuit de literatuur met de variabelen: bouwjaar en type woning.

1. Locatie
Doordat in Eindhoven en Helmond een grote sociale voorraad is en een kleine vrije huursector zijn de mensen 
in Eindhoven en Helmond vaker gedwongen in hun sociale woning te blijven zitten, terwijl ze misschien wel 
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graag willen verhuizen. In de randgemeenten hebben de scheefwoners meer keuze op de koopmarkt, 
doordat deze hier groter is dan in Eindhoven en Helmond (tabel 2.1). Hierdoor hebben de scheefwoners in 
Eindhoven en Helmond meer mogelijkheden om te kunnen verhuizen. Dit zorgt ervoor dat in de randgemeenten 
minder verhuisgeneigde scheefwoners zullen worden aangetroffen. Wel moeten deze koopwoningen in de 
randgemeenten haalbaar zijn voor de scheefwoners. Het moeten namelijk niet allemaal woningen in het dure 
segment zijn. 

2. Huurprijs
Wanneer een huishouden een woning huurt met relatief lage woonlasten en hier kwalitatief goed woont, zal men 
minder snel verhuisgeneigd zijn. Dit komt alleen niet erg vaak voor, voor een kwalitatief goede woning moet al 
snel een hogere huur worden betaald. Bij een lagere huurprijs, is de kwaliteit van de woning niet altijd voldoende 
om aan deze eisen te voldoen. Scheefwoners hebben door hun hogere inkomen vaak meer eisen aan hun 
woning (VROM, 2006). Er zou gezegd kunnen worden dat verhuisgeneigde scheefwoners een lagere huurprijs 
betalen en niet-verhuisgeneigde scheefwoners een hogere huurprijs, maar bij een hogere huurprijs is de overstap 
van de sociale sector naar de vrije sector kleiner. Dit gegeven kan ervoor zorgen dat een scheefwoner bij een 
hogere huurprijs juist meer verhuisgeneigd is. Dus bij een lage en bij een hoge huurprijs zal een scheefwoner 
sneller verhuisgeneigd zijn dan in de middelste huurprijsklassen. 

3. Grootte huidige woning
In veel gevallen geldt dat hoe groter de woning, hoe hoger de tevredenheid van de woning. Natuurlijk komt hier 
ook de kwaliteit en de locatie van de woning bij kijken, maar de grootte van de woning beïnvloedt vaak ook het 
wel of niet verhuisgeneigd zijn van een scheefwoner heeft onderzoek van Pittie (2011) bewezen. Hieruit volgt dat 
de woning van scheefwoners die niet willen verhuizen groter is dan de woning van scheefwoners die wel graag 
willen verhuizen. 

2.10 Conclusie

Naar aanleiding van dit hoofdstuk kan antwoord worden gegeven op de deelvraag wat het scheefwonen 
nu precies inhoudt en welke zaken hierop van invloed zijn. Een scheefwoner is een huishouden dat in een 
sociale woning woont met een bruto huurprijs per maand onder de liberalisatiegrens van 664,66 euro en 
een bruto jaarinkomen heeft dat hoger ligt dan de inkomensgrens van 34.085 euro. Scheefwonen kan 
ontstaan bij toewijzing of in de loop der jaren. Wanneer bij toewijzing een huishouden al meer verdient dan de 
inkomensgrens, is het huishouden direct een scheefwoner. Inmiddels is dit door regels voor toewijzing door de 
Europese Commissie niet meer mogelijk. Wel blijft het probleem bestaan dat het inkomen van een huishouden 
kan stijgen bij het samenwonen met een partner of door het maken van carrière. In deze gevallen is het de 
bedoeling dat het huishouden doorstroomt naar een huurwoning in de vrije sector of naar een koopwoning om 
zo ruimte te maken voor starters op de woningmarkt. Voor de crisis zijn de woningprijzen enorm gestegen, 
huishoudens stapten toen massaal over naar de sociale huursector. Hier is niet snel op gereageerd met als 
gevolg dat nu tijdens de huidige crisis de woningmarkt op slot zit en de wachttijd voor een sociale woning lang 
is geworden. Op het niet doorstromen van scheefwonende huishoudens zijn een aantal zaken van invloed: 
de crisis, de invloed van de overheid, de kenmerken van de regionale woningmarkt, de veranderingen van de 
demografie en huishoudens- en woningkenmerken van de scheefwoners. Verwacht wordt dat de volgende 
huishoudens- en woningkenmerken invloed hebben op het wel of niet scheefwoner zijn: leeftijd, grootte 
huishouden, opleidingsniveau, woonduur, locatie, huurprijs en de grootte van de huidige woning. Van de volgende 
variabelen wordt verwacht dat ze een mogelijke verklaring geven voor het wel of niet verhuisgeneigd zijn van 
de scheefwoners: leeftijd, grootte huishouden, opleidingsniveau, inkomen, woonduur, woonperceptie, locatie, 
huurprijs en grootte van de woning.
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In dit hoofdstuk worden de scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven geïdentificeerd. Wie zijn die 
scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven nu precies? Gekeken zal worden naar de verschillen tussen 
scheefwonende huishoudens en niet-scheefwonende huishoudens. Ook zal gekeken worden naar verschillen 
tussen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Dit gebeurt op basis van de verwachte 
verbanden die in de literatuur zijn gevonden en besproken in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zullen deelvraag 2 en 
3 worden beantwoord: 
•	 In welke mate verschillen scheefwoners en niet-scheefwoners van elkaar met betrekking tot huishoudens- en 

woningkenmerken? 
•	 In welke mate verschillen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners van elkaar met betrekking 

tot huishoudens- en woningkenmerken? 

3.1 Bewoners 

Eerst zal een beschrijving volgen over alle bewoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven voordat de focus op de 
sociale huurders komt te liggen. 

In 2012 woonden in het Stedelijk Gebied Eindhoven 502.812 inwoners. Dit aantal was verdeeld over 232.607 
huishoudens. Hiermee was de gemiddelde huishoudensgrootte 2,2 personen. Van alle huishoudens was 
ongeveer 38% alleenstaand, 29% samenwonend, 26% een gezin met kinderen en 7% een eenoudergezin (CBS 
Statline, 2013). 

De gemeente Eindhoven neemt de helft van de totale inwonersgroei in de regio Zuidoost-Brabant tussen 2006 
en 2011 voor haar rekening en de gemeente Helmond een kwart. Het aantal inwoners is in deze periode in de 
randgemeenten iets gedaald. In zowel Eindhoven, Helmond als de randgemeenten is het aantal huishoudens 
gestegen in deze periode. Deze stijging is te wijten aan trends als individualisering en vergrijzing (Marsman, Van 
der Dam & Vriens, 2012b). Voor de leeftijdsopbouw in de regio is te zien dat alle leeftijdsgroepen zijn toegenomen 
in de drie subregio’s, behalve de groep dertig tot veertig jaar en kinderen jonger dan tien jaar. Daarnaast is 
het aantal eenpersoonshuishoudens toegenomen. Het aantal gezinnen met kinderen is teruggelopen in de 
randgemeenten. Dit geldt niet voor Eindhoven en Helmond (Marsman, Van der Dam & Vriens, 2012b). Helmond 
is een stad die gekenmerkt kan worden als groeistad. Hierdoor ligt de gemiddelde leeftijd in Helmond iets lager 
dan in de randgemeenten. De gemeente Helmond heeft ervoor gekozen om de afgelopen periode veel te 
bouwen voor (startende) gezinnen. Hier is de individualisering minder opgetreden (Marsman, Van der Dam & 
Vriens, 2012b).

In het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft ruim een derde van de huishoudens in een zelfstandige woning een 
inkomen tot 33.000 euro (tabel 3.1). 14% een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro en bijna de helft van 
de bewoners heeft een inkomen boven de 43.000 euro (Marsman, 2013). In het onderzoek van Marsman 
zijn net andere grenzen gebruikt, maar wel betrouwbaardere gegevens op basis van registers dan die uit de 
enquêtes van het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE In de gemeenten Eindhoven en Helmond wonen 
meer lagere inkomens dan in de randgemeenten. In Nederland heeft 41% een inkomen tot 34.085 euro, 14% 
een inkomen tussen de 34.085 euro en de 43.000 euro en 45% een inkomen heeft boven de 43.000 euro 
(Ministerie van BZK, 2012). Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan de percentages in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 

Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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In het Programma wonen 2010-2015 van de gemeente Eindhoven staat dat in de periode 2005-2010 30% van 
de bewoners verhuisd is. In de goedkope huursector was dat percentage 24%. De verhuizende huishoudens 
waren vooral tweepersoonshuishoudens tussen de 25 en 45 jaar met een (boven)modaal inkomen (een 
inkomen rond de 33.000 euro). Uit het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE 2011 bleek dat huishoudens in 
de sociale sector die recht hebben op huurtoeslag iets vaker verhuizen dan mensen die dat niet hebben. Ook 
verhuizen de lagere inkomens vaker dan de hogere inkomens. Het aantal gezinnen dat verhuist loopt al jaren 
terug. Het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden verhuist juist wel weer vaak. Huishoudens tussen 30 en 
44 jaar verhuizen vaak. Huishoudens tussen 65 en 74 jaar verhuizen het minst vaak (Marsman, van der Dam 
& Vriens, 2012b). De groep starters is de afgelopen jaren gestegen en hierdoor is het aantal woningzoekende 
mensen groter geworden. Opvallend is dat meer mensen zich hebben ingeschreven bij een woningcorporatie de 
afgelopen jaren. Uit het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE blijkt verder dat nog steeds evenveel mensen 
zouden willen verhuizen, maar dat er nu veel meer moet worden gewacht tot die mogelijkheid er is. De stad 
Eindhoven trekt meer mensen aan dan dat er weggaan, in 2008/2009 is 52% vestiger tegen 48% wegtrekkend 
(Companen, 2011). 

In de komende jaren is de verwachting dat de bevolking licht gaat groeien. Ook zal het aantal huishoudens 
de komende jaren iets verder stijgen door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Het aantal 
gezinnen met kinderen zal dalen. Door de continue instroom van jongeren, is deze groep vooral in Eindhoven 
nog steeds het grootst in de regio. Ook zal het aantal ouderen in de regio stijgen (Marsman, van der Dam & 
Vriens, 2012b). De krimp zal vooral te merken zijn in de randgemeenten. Hier zullen als eerste de gevolgen van 
de vergrijzing en ontgroening gemerkt worden. Daarnaast is de verwachting dat de komende jaren in vooral 
de gemeente Eindhoven meer buitenlandse migranten zich gaan vestigen (Marsman, Van der Dam & Vriens, 
2012a).

3.2 Steekproefkenmerken databestand

Om de scheefwoners te identificeren zal het Woonbehoeftenonderzoek 2011 worden gebruikt, welke door het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is uitgevoerd Dit onderzoek is al een aantal keer eerder aangehaald. 
Van de 21 gemeenten die zijn meegenomen in dit onderzoek, zullen alleen de negen gemeenten van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven worden geanalyseerd. Voor het Woonbehoeftenonderzoek zijn in 2011 in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven 23.285 enquêtes verstuurd. Hiervoor is een random steekproef getrokken uit de Gemeentelijke Basis 
Administratie. De geselecteerden moesten minimaal achttien jaar oud zijn en het mocht maximaal één persoon 
per huishouden zijn. Verpleeghuizen zijn hierbij niet meegenomen. Aan deze huishoudens is gevraagd de enquête 
te willen invullen. Hierdoor kunnen uitspraken voor de totale populatie worden gedaan (Van der Rijst, 2012). 
Van de verstuurde enquêtes zijn 9.448 ingevuld terugontvangen. Dit geeft een respons van 41%. Voorafgaand 
aan de bewerking van dit onderzoek is door het bedrijf ABF Research gekeken naar de representativiteit van 
de steekproef (Marsman, van der Dam & Vriens, 2012b). Op basis van afwijkingen tussen de huishoudens 
in de steekproef en de huishoudens in de totale populatie zijn wegingsfactoren gebruikt voor de verschillende 

Tabel 3.1 Verdeling doelgroepen per subregio (Marsman, 2013 eigen bewerking)

Primaire 
doelgroep      

(< €33.000)

Secundaire 
doelgroep 
(€33.000 - 
€43.000)

Tertiaire 
doelgroep    

(> €43.000)

Eindhoven 44% 14% 42%

Helmond 43% 14% 43%

Randgemeenten 33% 13% 54%

Stedelijk Gebied Eindhoven 40% 14% 46%
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huishoudenstypen. Via deze wegingsfactoren, welke vergelijkbaar zijn met die van het Woononderzoek van de 
Rijksoverheid, zijn de huishoudens opgehoogd naar 231.617 huishoudens, het aantal dat op dat moment in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven woonde. Dit is gedaan voor de verschillende huishoudenstypen van combinaties van 
leeftijdsfase en grootte van het huishouden. Ook zijn wegingsfactoren gebruikt voor het aantal woningen. Dit is 
gedaan voor eengezinswoningen en appartementen in zowel de huursector als de koopsector. Op deze manier 
wordt een zo goed mogelijk beeld van de regio verkregen (Marsman, G., persoonlijke communicatie, 22-08-
2013).

Voor deze analyse zullen alleen de sociale huurwoningen worden meegenomen. Dit betreft de huurwoningen 
tot een huurprijs van 664,66 euro verhuurd door een woningcorporatie. In deze sector wordt een onderscheid 
aangehouden van scheefwoners en niet-scheefwoners (§3.3). Scheef is hier gedefinieerd als huren van 
een corporatie, een inkomen hoger dan 34.085 euro en een huurprijs lager dan 664,66 euro. Binnen de 
groep scheefwoners zal een onderscheid gemaakt worden tussen verhuisgeneigde scheefwoners en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners (§3.4). Wanneer in de rest van dit hoofdstuk gesproken wordt over een 
scheefwoner wordt een scheefwonend huishouden bedoeld. 

Op basis van de geselecteerde cases zullen de scheefwoners geïdentificeerd worden. De hypothesen welke in 
hoofdstuk 2 zijn beschreven zullen in dit hoofdstuk getoetst worden. In het eerste gedeelte zullen de verschillen 
tussen scheefwoners en niet-scheefwoners onderzocht worden. Hierbij is het wel of niet scheefwoner zijn de 
afhankelijke variabele. Er zal steeds een verschilanalyse worden gedaan om de hypothese te kunnen toetsen. 
Om een uniform overzicht te verkrijgen is gekozen om alle hypothesen te toetsen met de Chi-kwadraattoets. 
Deze toets zal worden toegepast bij zowel de ordinale als nominale onafhankelijke variabelen. De uitkomst 
van de toets zal vergeleken worden met het significantieniveau. Het significantieniveau is voor deze analyses 
vastgelegd op 0,001. Door de grote omvang van de steekproef is gekozen om het significantieniveau laag te 
stellen.

3.3 Verschillen scheefwoners en niet-scheefwoners
In het Stedelijk Gebied Eindhoven bevinden 89.782 huishoudens zich in de totale huursector. Hiervan behoort 
67% tot de primaire doelgroep, 19% tot de secundaire doelgroep en 14% tot de tertiaire doelgroep. In vergelijking 
met de totale woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven (tabel 3.1) valt op dat in de huursector veel minder 
huishoudens binnen de tertiaire doelgroep vallen. Dit valt te verklaren doordat op de koopmarkt relatief vaker 
hogere inkomens voorkomen.

Figuur 3.1 Huurders totale huursector per doelgroep

Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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In het Stedelijk Gebied Eindhoven wonen 19.622 huishoudens scheef. Dit is 22% van de totale huursector. 
Binnen de totale huursector wonen 71.880 huishoudens in de sociale sector (80%) en 17.902 huishoudens in de 
vrije sector (20%).

Vanaf nu zal alleen nog naar de sociale huursector in het Stedelijk Gebied Eindhoven worden gekeken, dus 
naar de 71.880 huishoudens. In de sociale sector is het percentage scheefwoners 27% (19.622 van de 71.880 
huishoudens). In vergelijking met Nederland ligt het percentage scheefwoners in de regio Eindhoven bijna gelijk 
aan het gemiddelde van Nederland van 28% scheefwoners in de sociale sector (Atrivé, 2012). In de Randstad 
ligt het percentage in sommige gebieden op meer dan 40% (Wissink & Klouwen, 2012). De scheefwoners in de 
sociale huursector bevinden zich voor 65% in de secundaire doelgroep en voor 35% in de tertiaire doelgroep. 

Van de variabelen welke in hoofdstuk 2 besproken zijn, zal in dit hoofdstuk het verwachte verband worden 
getoetst. Er zal worden gekeken of verschillen tussen beide groepen worden gevonden en of deze verschillen 
significant zijn. Van alle variabelen is gekeken of ze zijn meegenomen in het Woonbehoeftenonderzoek van 
het SRE. Dit is voor alle variabelen het geval waarvan een verband wordt verwacht met het wel of niet 
scheefwonen. Het model dat wordt getoetst, kan worden weergeven in het volgende conceptueel model:

Scheefwoner

Niet-scheefwoner

Grootte 
huishouden

Leeftijd

Locatie

Opleidingsniveau

Woonduur

Huurprijs

Grootte 
huidige woning

Huishoudenskenmerken

Woningkenmerken

Figuur 3.2 Conceptueel model wel of niet scheefwonen
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3.3.1 Huishoudenskenmerken
In deze subparagraaf zullen als eerste de verwachte verbanden tussen de huishoudenskenmerken en de 
groepen scheefwoners en niet-scheefwoners worden getoetst.

1. Leeftijd
Aan de hand van de literatuur kan de volgende hypothese worden opgesteld:

In de leeftijdsfase 30 tot 54 jaar wordt minder scheefgewoond dan in de fase tot 30 jaar en de fase vanaf 55 
jaar.

Voor het toetsen van deze hypothese is de leeftijd van de sociale huurders verdeeld in drie leeftijdsfasen. 
Vervolgens kan op basis van een tabel waarin de leeftijden zijn uitgezet tegen de groepen scheefwoners en niet-
scheefwoners met de Chi-kwadraattoets worden bekeken of de gevonden verschillen in percentages significant 
verschillen. 

De Chi-kwadraattoets geeft de volgende uitkomsten: χ2 = 200, df = 2 en p = 0,000. Het gevonden verschil 
tussen de leeftijdsgroepen is significant. Alleen spreken de gevonden percentages de hypothese volledig 
tegen. Juist in de leeftijdsfase 30 tot 54 jaar is het percentage scheefwoners groter dan het percentage niet-
scheefwoners. In de fase tot 30 jaar is geen verschil tussen beide groepen aanwezig en in de fase vanaf 55 
jaar is het percentage niet-scheefwoners hoger dan het percentage scheefwoners. Om een duidelijker beeld van 
de leeftijden van beide groepen te krijgen wordt een nieuwe verdeling van de leeftijd in groepen gemaakt. Op 
deze manier kan de gedachtegang achter de opgestelde hypothese misschien alsnog worden bevestigd.

< 30 jaar 30-54 jaar > 55 jaar
Scheefwoner (N=19.622=100%) 12% 43% 45%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 12% 37% 51%
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Figuur 3.2 Leeftijd in drie groepen scheefwoners en niet-scheefwoners
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De Chi-kwadraattoets geeft hier: χ2 = 840, df = 2 en p = 0,000. Het verschil tussen scheefwoners en 
niet-scheefwoners is in de leeftijdsfase 25-34 jaar het grootst. Hierin zijn veel meer scheefwoners dan niet-
scheefwoners. Dit is de startersfase, waarin men carrière gaat maken en gaat samenwonen. Als daarna 
meer carrière wordt gemaakt, is er nauwelijks verschil tussen scheefwoners en niet-scheefwoners. Er is alleen 
nog verschil in de categorie 55-64 jaar waar het percentage scheefwoners lager is dan het percentage niet-
scheefwoners. Toch is een duidelijk patroon ook niet goed waar te nemen als de leeftijd in meer groepen wordt 
verdeeld. De hypothese dat in de middelste leeftijdsgroepen minder wordt scheefgewoond blijft verworpen. 
Wat wel uit deze toets kan worden afgeleid, is dat in de beginfase van het carrière maken er relatief veel 
scheefwoners zijn en dat in de leeftijdsfase waarin de kinderen het huis uit gaan er relatief minder scheefwoners 
zijn. Een verklaring voor het laatste kan zijn dat in deze fase nog wel verhuisd wordt. Men is nog niet te oud dat 
men niet meer wil verhuizen. Daarbij zullen de financiële lasten dalen doordat de kinderen het huis uit zijn gegaan 
die zich financieel zelf kunnen redden. Hierdoor blijft meer geld over en wil men misschien graag naar een luxere 
woning toe. In de andere leeftijdsgroepen is nauwelijks verschil tussen het percentage scheefwoners en het 
percentage niet-scheefwoners. 
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2. Grootte huishouden
Voor de variabele grootte van het huishouden is de volgende hypothese geformuleerd:

Een eenpersoonshuishouden is vaak een niet-scheefwonend huishouden, een tweepersoonshuishouden vaak 
een scheefwonend huishouden. 

Voor het toetsen van deze hypothese zal de grootte van het huishouden worden uitgezet tegen het wel of niet 
scheefwonen. Dit geeft het volgende beeld:

De Chi-kwadraattoets geeft de volgende resultaten: χ2 = 8.632, df = 2 en p = 0,000. Het gevonden 
verschil is significant. Eenpersoonshuishoudens zijn inderdaad vaker een niet-scheefwonend huishouden. Bij 
tweepersoonshuishoudens zijn het vaker scheefwoners. Dit klopt met de opgestelde hypothese die hierdoor kan 
worden bevestigd. Bij drie- of meerpersoonshuishoudens zijn er meer scheefwonende dan niet-scheefwonende 
huishoudens. Bij het opstellen van de hypothese werd verwacht dat grotere huishoudens zouden voorkomen 
bij zowel scheefwoners als bij niet-scheefwoners. Toch blijkt dat bij scheefwoners meer dan twee keer 
zoveel grotere huishoudens voorkomen als bij niet-scheefwoners. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij de 
analyses de koopmarkt niet is meegenomen. Wanneer een huishouden uitbreidt, stapt het huishouden vaak 
over naar de koopmarkt. Op de koopmarkt zullen ook nog veel grotere huishoudens voorkomen. Toch blijft 
het feit dat op dit moment de sociale woning ook voor een groot deel bezet worden gehouden door drie- of 
meerpersoonshuishoudens. Zij houden de grotere sociale woningen bezet. Bij gezinsuitbreiding stappen zij niet 
over naar een grotere woning in de vrije huursector of in de koopsector. Juist de grotere sociale woningen zijn 
vaak de woningen die het meest schaars zijn binnen de sociale sector (Gemeente Den Haag, 2013).

eenpersoons tweepersoons drie- of meerpersoons
Scheefwoner (N=19.622=100%) 20% 52% 28%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 58% 30% 12%
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3. Opleidingsniveau
De hypothese aan de hand van de literatuur is voor opleidingsniveau als volgt:

Hoger opgeleiden wonen vaker scheef dan lager opgeleiden.

Voor het kunnen bevestigen van deze hypothese zal gekeken worden of er significante verschillen zijn tussen het 
opleidingsniveau van de scheefwoners en het opleidingsniveau van de niet-scheefwoners. Het opleidingsniveau 
van het huishouden uit het databestand is verdeeld in drie categorieën: laag, midden en hoog.

In de figuur is te zien dat scheefwoners vaker hoger opgeleid zijn dan niet-scheefwoners. Dit is getoetst met de 
Chi-kwadraattoets. Deze toets geeft: χ2 = 375, df = 2 en p = 0,000. De gevonden verschillen zijn significant. 
De hypothese wordt bevestigd: hoger opgeleiden zijn vaker scheefwoners en laag opgeleiden zijn vaker niet-
scheefwoners. Opgemerkt moet worden dat in de groep sociale huurders, zowel bij scheefwoners als bij niet-
scheefwoners, meer dan de helft laag is opgeleid. Terwijl van alle huishoudens in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
maar 38% laag is opgeleid. Dit is ook logisch gezien het feit dat men vaak met een hogere opleiding, een hoger 
inkomen zal ontvangen en daarmee vaak niet in een sociale woning gaat zitten.

4. Woonduur
De hypothese voor de variabele woonduur is:

Huishoudens met een lange woonduur zijn vaker scheefwoners dan huishoudens met een kortere woonduur.

In de enquête is gevraagd aan de huurders hoe lang men in de huidige woning woont. Het aantal jaren dat men 
in de huidige woning woont, is verdeeld in vier klassen. Gekeken zal worden of tussen de woonduur van de 
scheefwoners en de woonduur van de niet-scheefwoners verschillen aanwezig zijn. 

Laag Middelhoog Hoog
Scheefwoner (N=19.622=100%) 51% 27% 22%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 59% 24% 17%
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Figuur 3.5 Opleidingsniveau huishouden scheefwoners en niet-scheefwoners
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De Chi-kwadraattoets geeft: χ2 = 781, df = 3 en p = 0,000. Er kan gezegd worden dat de gevonden verschillen 
significant zijn. Bij een woonduur korter dan 2 jaar is het percentage van de niet-scheefwoners hoger in 
vergelijking met de scheefwoners. Bij een lange woonduur vanaf tien jaar is het percentage bij de scheefwoners 
hoger dan bij de niet-scheefwoners. In de twee middelste categorieën zijn de percentages gelijk tussen beide 
groepen. De opgestelde hypothese gaat op: hoe langer de woonduur, hoe groter de kans dat het huishouden 
een scheefwoner is. Hierbij zijn de middelste klassen overgangscategorieën. Het idee dat een scheefwoner pas 
scheefwoner wordt in de loop der jaren door inkomensstijging of door te gaan samenwonen is hiermee erg 
aannemelijk.

3.3.2 Woningkenmerken
In dit tweede gedeelte van deze paragraaf zullen de drie variabelen over de woningkenmerken aan bod komen 
en zullen op basis hiervan de scheefwoners geanalyseerd worden.

1. Locatie
Aan de hand van de literatuur kan voor de variabele locatie de volgende verwachting worden opgesteld:

In Eindhoven en Helmond zijn de percentages scheefwoners in de sociale sector hoger dan in de 
randgemeenten.

De locatie van de huidige woning van de sociale huurders in het Stedelijk Gebied Eindhoven is verdeeld in drie 
subregio’s: Eindhoven, Helmond en de randgemeenten. Hierbij is Eindhoven een grote gemeente, Helmond 
een middelgrote gemeente en zijn de randgemeenten kleine gemeenten. Omdat de gemeenten verschillen qua 
sociale voorraad is het overzichtelijker om het aantal scheefwoners in een subregio uit te zetten tegen de sociale 
voorraad in deze subregio. Op basis van deze percentages kan vervolgens een uitspraak worden gedaan over 
de opgestelde hypothese.

< 2 jaar 2-5 jaar 6-10 jaar > 10 jaar
Scheefwoner (N=19.622=100%) 10% 21% 16% 53%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 18% 21% 16% 45%
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In Eindhoven is 28% scheefwoner, in Helmond is 23% scheefwoner en in de randgemeenten is 28% 
scheefwoner. De gevonden zijn wel significant volgens de Chi-kwadraattoets: χ2 = 186, df = 2 en p = 0,000. 
Toch wordt de hypothese verworpen. Er lijkt geen verband te zijn tussen de grootte van de gemeente en 
het percentage scheefwoners. Wanneer wordt ingezoomd op alle gemeenten apart, dan zijn binnen de 
randgemeenten nog grote verschillen te zien. Wanneer het aantal scheefwoners in elke gemeente wordt uitgezet 
tegen het aantal sociale huurders ontstaat het volgende beeld (op volgorde van gemeente met het meeste 
aantal inwoners naar gemeente met het minste aantal inwoners):

Het percentage scheefwoners ligt in Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel duidelijk hoger dan 
het gemiddelde. Waalre ligt beduidend lager dan het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Er is totaal 

Eindhoven Helmond Randgemeenten
Scheefwoner 28% 23% 28%

Niet-scheefwoner 72% 77% 72%
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Figuur 3.7 Locatie per subregio scheefwoners en niet-scheefwoners

Figuur 3.8 Percentage scheefwoners en niet-scheefwoners per gemeente
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geen verband tussen de grootte van de gemeente en het aantal scheefwoners in deze grafiek waar te nemen. 
De hypothese blijft verworpen. In ieder geval kan worden vastgesteld dat het percentage scheefwoners in een 
gemeente niet afhankelijk is van de grootte van de gemeente. 

2. Huurprijs
Voor het verband tussen huurprijs en het wel of niet scheefwonen wordt het volgende verband verwacht:

Bij een sociale woning met een hogere huurprijs is de kans groter dat de bewoner een scheefwoner is dan bij 
een lagere huurprijs.

Sociale woningen kennen een huurprijs tot 664,66 euro. Scheefwoners betalen gemiddeld 438,95 euro als bruto 
huurprijs per maand voor de huidige woning, Voor niet-scheefwoners ligt de gemiddelde huurprijs op 469,16 
euro. Niet-scheefwoners betalen dus gemiddeld een hogere huurprijs voor de huidige woning. Dit verschil blijkt 
significant te zijn bij het uitvoeren van een t-toets. De t-toets geeft: F = 373 en p = 0,000. In eerste instantie 
zou de hypothese kunnen worden verworpen. Toch zegt de gemiddelde huurprijs te weinig om de hypothese 
wel of niet te verwerpen. Om een beter inzicht te krijgen in de hoogte van de huren van scheefwoners en niet-
scheefwoners, worden de huurprijzen verdeeld in zes klassen en zal op basis van deze verschillen de hypothese 
al dan niet verworpen worden.

In figuur 3.9 valt op dat zowel bij de scheefwoners als bij de niet-scheefwoners veel gehuurd wordt in de klasse 
tussen de 400 en 510 euro per maand. Bij de laagste drie klassen zijn de percentages bij de niet-scheefwoners 
hoger dan bij de scheefwoners. Bij de hogere klassen zijn de percentages bij de scheefwoners juist hoger. De 
Chi-kwadraattoets geeft: χ2 = 1.861, df = 5 en p = 0,000. De gevonden verschillen zijn significant, de hypothese 
kan worden bevestigd. Hoe hoger de huurprijs, hoe groter de kans dat het huishouden scheefwoner is. Deze 
verdeling in huurprijsklassen geeft een duidelijker beeld van de verschillen tussen beide groepen. Scheefwoners 
huren waarschijnlijk door hun hogere inkomen een duurdere woning binnen de sociale sector.
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Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven



59Aanpak scheefwoners: Strategieanalyse voor de omgang met scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven

3. Grootte huidige woning
Als laatste het verband tussen de grootte van de woning en het scheefwonen is:

Bij een grotere woning is de kans groter dat het een scheefwonend huishouden betreft dan bij een kleinere 
woning.

Voor het bevestigen of verwerpen van deze hypothese zullen twee toetsen worden uitgevoerd. Ook zal als 
aanvulling op de hypothese nog worden gekeken naar het type woning waarin men woont. 

De eerste betreft een toets tussen de grootte van de woonkamer en het wel of niet scheefwonen. De grootte 
van de woonkamer is verdeeld in drie groepen: een kleine woonkamer, een gemiddelde woonkamer en een 
grootte woonkamer.

De Chi-kwadraattoets geeft: χ2 = 737, df = 2 en p = 0,000. De gevonden verschillen tussen beide groepen 
zijn significant. Scheefwoners hebben inderdaad een grotere woonkamer dan niet-scheefwoners. Dit verschil 
is vooral te zien binnen de middelste categorie. Het verschil is in de grootste categorie niet erg groot. De 
percentages grote woonkamer zijn bij beide groepen ook erg laag, deze woonkamergroottes komen nauwelijks 
voor.

Voor de tweede toets zal het aantal kamers van de huidige woning van scheefwoners en niet-scheefwoners 
met elkaar worden vergeleken. 

< 25 m2 25-50 m2 > 50 m2
Scheefwoner (N=19.622=100%) 27% 69% 4%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 38% 59% 3%
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Figuur 3.10 Grootte woonkamer huidige woning scheefwoners en niet-scheefwoners
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Wanneer de variabele aantal kamers is uitgezet tegen het wel of niet scheefwonen, geeft de Chi-kwadraattoets 
de volgende resultaten: χ2 = 3.380, df = 5 en p = 0,000. De verschillen die zijn gevonden zijn inderdaad 
significant. De woning van een scheefwoner heeft vaker meer kamers dan de woning van een niet-scheefwoner. 
Daarmee is ook deze toets significant. 

Zowel de grootte van de woonkamer als het aantal kamers van de huidige woning is groter of hoger bij 
scheefwoners als bij niet-scheefwoners en daarmee is de opgestelde hypothese bevestigd. De woning van een 
scheefwoner is vaker groter dan die van een niet-scheefwoner. Een scheefwoner zal door zijn hogere inkomen 
ten opzichte van een niet-scheefwoner hogere eisen aan de woning stellen. Deze woning zal in de meeste eisen 
over een grotere woonkamer en meer kamers moeten beschikken.

Type woning 
Als aanvulling op de hypothese over de grootte van de huidige woning zal worden gekeken of er ook verschillen 
zijn in woningtypen tussen scheefwoners en niet-scheefwoners, ook al worden deze niet verwacht. Wel kunnen 
ze inzicht geven in de woonwensen van de sociale huurders op het moment dat ze in de huidige woning 
kwamen te wonen.

1 2 3 4 5 6+
Scheefwoner (N=19.622=100%) 1% 5% 23% 41% 22% 8%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 2% 11% 34% 35% 16% 2%
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Figuur 3.11 Aantal kamers huidige woning scheefwoners en niet-scheefwoners
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Scheefwoners wonen ruim vaker in een eengezinswoning dan een niet-scheefwoner. Bij de niet-scheefwoner is 
de verdeling tussen eengezinswoning en appartement gelijkmatiger verdeeld. De Chi-kwadraattoets geeft: 
χ2 = 821, df = 2 en p = 0,000. Hiermee zijn de verschillen significant. Er zou gezegd kunnen worden dat in een 
luxere woning vaker een scheefwoner woont.

De verschillen blijken wel significant te zijn: χ2 = 352, df = 5 en p = 0,000, maar kijkend naar de percentages 
in de tabel blijkt dat binnen de typen eengezinswoningen tussen scheefwoners en niet-scheefwoners echt 
nauwelijks verschil te zien is (figuur 3.13). Bij de verschillende typen appartementen lijkt vooral een verschil te 
zijn bij woningen op de begane grond. Bij de niet-scheefwoners ligt dit percentage hoger (figuur 3.14). De Chi-
kwadraattoets geeft: χ2 = 98, df = 2 en p = 0,000.

Eengezinswoning Appartement
Scheefwoner (N=19.622=100%) 70% 30%

Niet-scheefwoner
(N=52.257=100%) 59% 41%
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Figuur 3.12 Type woning scheefwoners en niet-scheefwoners
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Figuur 3.13 Type eengezinswoning scheefwoners en niet-scheefwoners
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3.3.3 Grootste invloed op het scheefwonen
Tussen de verschillende variabelen en het wel of niet scheefwonen zijn nu verschillende verbanden getoetst, 
maar de vraag is welke variabele het ‘wel of niet scheefwonen’ het beste kan voorspellen. Hiervoor zal worden 
gekeken naar de variabelen die hierboven zijn getoetst en de mate van voorspellen van de afhankelijke variabele 
scheefwoner ja of nee. Het kunnen beantwoorden van de vraag zal gebeuren met een binaire logistische 
regressieanalyse, omdat hier de afhankelijke variabele (het wel of niet scheefwonen) een dichotome variabele is. 
Er is voor de Enter-methode gekozen, omdat in dit geval geen specifieke aandacht op een bepaalde variabele is 
(Van der Rijst, 2012). 

De variabele grootte van de woonkamer wordt niet meegenomen. Er is voor gekozen om de variabele aantal 
kamers mee te nemen als beste voorspeller voor het wel of niet scheefwonen binnen de variabele grootte 
van de huidige woning. Voor de overige zeven variabelen is een correlatieanalyse uitgevoerd om te kijken of 
een te groot verband aanwezig is tussen twee onafhankelijke variabelen. Wanneer deze Pearson r-correlatie 
hoger is dan 0,5 dan betreft het een risicovolle relatie (Pallant, 2010) en zal één van beide variabelen niet 
worden meegenomen Voor de correlatieanalyse zijn voor de variabelen huurprijs en aantal kamers een aantal 
categorieën samengevoegd om zo een betere spreiding binnen de variabele te verkrijgen. De correlatiematrix ziet 
er als volgt uit:

Woning op verdieping
zonder lift

Woning op verdieping
met lift

Woning op begane
grond

Scheefwoner (N=5.857=100%) 36% 52% 12%

Niet-scheefwoner
(N=21.338=100%) 33% 50% 17%
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Figuur 3.14 Type appartement scheefwoners en niet-scheefwoners
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Alle relaties hebben een Pearson r-correlatie lager dan 0,5. Alle variabelen zullen worden meegenomen in de 
logistische regressieanalyse. Zij worden meegenomen als categorische variabelen. Hierbij is de eerste categorie 
binnen elke variabele als referentiecategorie opgegeven. Scheefwoners zijn gecodeerd met een 1 en niet-
scheefwoners met een 0. Het significantieniveau is op 5% gesteld. 

In de logistische regressieanalyse zijn 1923 cases meegenomen. In de tabel over de codering van de 
categorische variabelen is gecontroleerd dat binnen elke categorie voldoende cases aanwezig zijn. Wanneer 
geen onafhankelijke variabelen aan het model zijn toegevoegd, wordt het model al voor 72,7% goed voorspeld 
voor het niet-scheefwoner zijn, dus op basis van toeval. Na het toevoegen van de onafhankelijke variabelen 
volgens de Enter-methode stijgt het percentage correcte voorspellingen van de niet-scheefwoners tot 73,0%. 
Dit is maar een kleine stijging die ontstaat na het toevoegen van de variabelen. Het model met de toegevoegde 
variabelen is wel beter dan zonder de variabelen blijkt uit de Hosmer and Lemeshow Goodness-Of-Fit Test. 
Deze geeft een Chi-kwadraat score aan van: χ2 = 12.479, df = 16 en  p = 0,000. 

Volgens de Nagelkerke R2 wordt de afhankelijke variabele (wel of geen scheefwoner) na het toevoegen van de 
set onafhankelijke variabelen voor 23,1% goed voorspeld. Dit percentage geeft de kwaliteit van het model weer. 
De R2-waarde heeft over het algemeen vrij lage percentages, wat betekent dat het aandeel verklaarde variantie 
in dit model als goed kan worden beschouwd (Berg, P.E.W. van den, persoonlijke communicatie 04-10-2013).

De gevoeligheid van het model wordt weergeven door het percentage scheefwoners die ook als scheefwoners 
voorspeld zijn. In dit geval ligt dit percentage op 23,9%. Op basis van de hoeveelheid variabelen kan gesteld 
worden dat dit een acceptabel percentage is.

Wanneer gekeken wordt naar de tabel met de variabelen in het model is te zien welke van deze variabelen een 
significante invloed hebben op het wel of niet scheefwoner zijn (tabel 3.3). Dit betreft in dit model alle variabelen, 
behalve de categorie randgemeenten binnen de variabele locatie van de huidige woning.

Tabel 3.2 Correlatiematrix onafhankelijke variabelen scheefwonen

Leeftijd
Grootte 

huishouden
Opleidings- 

niveau
Woonduur Locatie Huurprijs

Aantal 
kamers

Leeftijd 1 -0,121 -0,478 0,488 0,081 0,089 0,071

Grootte huishouden -0,121 1 -0,072 0,052 0,006 0,165 0,356

Opleidingsniveau -0,478 -0,072 1 -0,317 -0,084 -0,023 -0,120

Woonduur 0,488 0,052 -0,317 1 0,012 -0,079 0,299

Locatie 0,081 0,006 -0,084 0,012 1 0,047 -0,014

Huurprijs 0,089 0,165 -0,023 -0,079 0,047 1 -0,144

Aantal kamers 0,071 0,356 -0,120 0,299 -0,014 0,144 1
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Kijkend naar de grootte van de Wald-statistic blijkt de variabele grootte van het huishouden de grootste bijdrage 
te hebben in het voorspellen van de afhankelijke variabele, gevolgd door de variabelen opleidingsniveau en 

Tabel 3.3 Uitkomst logistische regressieanalyse sociale huurders die scheefwoner zijn

Invloeden B S.E. Wald P (Sig.) Exp (B)

Huishoudens- kenmerken

Leeftijd (ref. jonger dan 30 jaar) 242,311 0,000

30 tot 54 jaar -0,549 0,035 240,74 0,000 0,578

Ouder dan 55 jaar -0,459 0,040 132,166 0,000 0,632

Grootte van het huishouden            
(ref. eenpersoonshuishouden)

6371,788 0,000

Tweepersoonshuishouden 1,682 0,023 5481,905 0,000 5,374

Drie- of 
meerpersoonshuishouden

1,932 0,030 4176,921 0,000 6,903

Opleidingsniveau huishouden           
(ref. laag opgeleid)

1224,866 0,000

Middelhoog opgeleid 0,441 0,024 343,628 0,000 1,555

Hoog opgeleid 0,989 0,029 1192,103 0,000 2,689

Woonduur huishouden                       
(ref. tot 2 jaar)

1221,853 0,000

2 tot 5 jaar 0,944 0,035 721,381 0,000 2,571

6 tot 10 jaar 1,038 0,039 712,585 0,000 2,822

Langer dan 10 jaar 1,276 0,037 1209,947 0,000 3,583

Woningkenmerken

Locatie woning (ref. Eindhoven) 133,178 0,000

Helmond -0,272 0,025 117,477 0,000 0,762

Randgemeenten 0,017 0,022 0,617 0,432 1,017

Huurprijs sociale woning                         
(ref. < €333)

327,674 0,000

€333 tot €510 0,402 0,036 125,3 0,000 1,495

> €510 0,674 0,039 293,91 0,000 1,963

Aantal kamers huidige woning       
(ref. minder dan 3 kamers)

216,459 0,000

3 kamers 0,398 0,041 94,585 0,000 1,489

4 kamers 0,378 0,04 87,15 0,000 1,459

5 of meer kamers 0,606 0,043 195,517 0,000 1,833

Constant -3,725 0,058 4107,847 0,000 0,024

Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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woonduur. Dit zijn vooral de huishoudenskenmerken.

Leeftijd
De categorieën binnen de variabele leeftijd hebben beide een negatief verband met de afhankelijke variabele 
(B<0). Dit betekent dat hoe ouder, hoe minder groot de kans op het zijn van een scheefwoner. Scheefwoners 
met een leeftijd 30 tot 54 jaar zijn 0,6 keer zo vaak een scheefwoner dan scheefwoners jonger dan 30 jaar, 
dit geldt ook voor scheefwoners ouder dan 55 jaar. Dit komt overeen met de opgestelde hypothese, dat 
scheefwoners tot 30 jaar vaker scheefwonen dan scheefwoners ouder dan 30 jaar, doordat in de startersfase  
inkomensverbetering wordt doorgemaakt en er wordt samengewoond. Ook in de fase vanaf 55 jaar zijn er 
minder scheefwoners dan in de fase tot 30 jaar. Dit bleek niet bij het toetsen van de hypothese afzonderlijk, 
maar blijkt wel als alle variabelen mee worden genomen.

Grootte huishouden
Binnen deze variabele hebben alle categorieën een positieve Bèta. Een groter huishouden leidt tot een 
hogere kans op het zijn van een scheefwoner. Tweepersoonshuishoudens wonen 5,3 keer vaker scheef 
dan eenpersoonshuishoudens. Drie- of meerpersoonshuishoudens wonen zelfs 6,9 keer vaker scheef dan 
eenpersoonshuishoudens. Dit komt overeen met het toetsen van de hypothese in de vorige paragraaf. 
Tweepersoonshuishoudens hebben vaker een hoger inkomen dan eenpersoonshuishoudens. Ook zijn er veel 
drie- of meerpersoonshuishoudens die scheefwonen.

Opleidingsniveau
Huishoudens met een middelhoog opleidingsniveau zijn 1,6 keer vaker een scheefwoner dan huishoudens met 
een laag inkomen. Voor huishoudens die een hoge opleiding hebben gevolgd geldt dat zij 2,7 keer vaker een 
scheefwoner zijn dan huishoudens met een lage opleiding. Dit blijkt ook uit het toetsen van de hypothese en 
uit de literatuur. Hoe hoger de opleiding die het huishouden heeft gevolgd, hoe groter de kans op een hoger 
inkomen en hoe groter de kans dat het een scheefwonend huishouden betreft.

Woonduur
Huishoudens met een woonduur twee tot vijf jaar zijn 2,6 keer vaker een scheefwoner dan huishoudens met 
een woonduur tot twee jaar. Wanneer het huishouden een woonduur heeft zes tot 10 jaar is het 2,8 keer 
vaker een scheefwoner en een huishouden met een woonduur langer dan tien jaar is zelfs 3,6 keer vaker een 
scheefwoner. Hieruit volgt dat hoe langer de woonduur, hoe groter de kans op een scheefwonend huishouden. 
Een extra bevestiging voor het verband wat wordt verwacht vanuit de literatuur en ook bleek uit het toetsen van 
de hypothese. Een scheefwoner die langer in de woning woont, is vaker een scheefwoner, doordat het inkomen 
in de loop der jaren is kunnen gaan stijgen.

Locatie
De referentiecategorie in deze variabele is Eindhoven. Bewoners in Helmond zijn 0,8 keer zo vaak een 
scheefwoner dan in Eindhoven. Bewoners in de randgemeenten zijn even vaak scheefwoner als in Eindhoven. 
Dit klopt ook aangezien geen significant verband werd aangetroffen tussen de categorie randgemeenten en het 
wel of niet verhuisgeneigd zijn van de scheefwoner. Er is dus geen verband tussen de grootte van de gemeente 
en de kans op het zijn van een scheefwoner binnen de groep sociale huurders.

Huurprijs
Sociale huurders met een huurprijs tussen de 333 en 510 euro zijn 1,5 keer vaker een scheefwoner dan sociale 
huurders met een huurprijs lager dan 333 euro. Huishoudens die een huurprijs betalen boven de 510 euro zijn 
twee keer vaker een scheefwoner. Er kan gezegd worden dat hoe hoger de huurprijs, hoe groter de kans op 
een scheefwoner. Scheefwoners hebben een hoger inkomen dan niet-scheefwoners en kunnen daardoor een 
hogere huur betalen.
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Aantal kamers
Wanneer het een woning betreft met drie of vier kamers is de kans 1,5 keer zo groot dat een scheefwoner 
in de sociale woning woont dan in een woning met minder dan drie kamers. Bij een woning met vijf of meer 
kamers is de kans 1,8 keer zo groot ten opzichte van een woning met één of twee kamers. Wanneer een 
woning meer kamers heeft, is de kans groter dat het een scheefwoner betreft. Een scheefwoner betaalt namelijk 
een hogere huurprijs en daarmee hangt vaak een hoger aantal kamers samen.

3.4 Verschillen verhuisgeneigde scheefwoners en niet-verhuisgeneigde scheefwoners

Van de 19.622 scheefwonende huishoudens in het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn 6.818 scheefwoners (35%) 
verhuisgeneigd en 12.804 niet-verhuisgeneigd (65%). Onder verhuisgeneigd wordt verstaan dat het huishouden 
binnen vijf jaar zou willen verhuizen. 

De variabelen in hoofdstuk 2 die zijn besproken en waarvan verwacht wordt dat de variabele van invloed is 
op het voorspellen van het wel of niet verhuisgeneigd zijn van de scheefwoners zullen hier behandeld worden. 
De variabele woonperceptie is niet meegenomen in het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE. Hierdoor kan 
hiervan het verwachte verband niet worden getoetst. Dit kan wel gedaan worden voor de andere variabelen die 
behandeld zijn. De getoetste variabelen vormen samen het volgende model:

Verhuisgeneigde 
scheefwoner

Niet-verhuisgeneigde 
scheefwoner

Inkomen

Grootte 
huishouden

Leeftijd

Locatie

Opleidingsniveau

Woonduur

Huurprijs

Grootte 
huidige woning

Huishoudenskenmerken

Woningkenmerken

Figuur 3.15 Conceptueel model wel of niet verhuisgeneigd zijn van scheefwoners
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3.4.1 Huishoudenskenmerken
In deze subparagraaf zullen de vijf verwachte verbanden tussen de huishoudenskenmerken en de groepen 
verhuisgeneigde scheefwoners en niet-verhuisgeneigde scheefwoners worden getoetst.

1. Leeftijd
Voor de variabele leeftijd wordt het volgende verband verwacht:

Hoe jonger de scheefwoner, hoe vaker verhuisgeneigd.

De gemiddelde leeftijd van de verhuisgeneigde scheefwoner is 44 jaar en die van de niet-verhuisgeneigde 
scheefwoner is 57 jaar. Dit verschil is significant. De t-toets geeft de volgende uitkomsten: F = 204 en p = 
0,000. Er zou gezegd kunnen worden dat de hypothese kan worden bevestigd. Toch is het beter om naar 
leeftijdsgroepen te gaan kijken, dan naar de gemiddelde leeftijd van de beide groepen scheefwoners om 
eventuele uitschieters eruit te halen. Wanneer de leeftijd in drie fasen is verdeeld, is het volgende beeld te zien:

Er zijn vooral grote verschillen te zien bij de jongste categorie en bij de oudste categorie. Jonge huishoudens 
zijn vooral verhuisgeneigd en oudere huishoudens zijn vooral niet-verhuisgeneigd. Deze verschillen zijn significant 
blijkt uit de Chi-kwadraattoets. Deze toets geeft de volgende resultaten: χ2 = 3.066, df = 2 en p= 0,000. De 
opgestelde hypothese blijft bevestigd: hoe jonger, hoe vaker verhuisgeneigd de scheefwoner is. Men staat nog 
aan het begin van het leven en is nog volop in ontwikkeling, daarnaast moet nog een eigen plek gevonden 
worden waar men zich helemaal kan gaan settelen. 

< 30 jaar 30-54 jaar > 55 jaar
Verhuisgeneigde scheefwoner

(N=6.818=100%) 27% 47% 26%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
3% 41% 56%
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Figuur 3.16 Leeftijd in drie groepen verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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2. Grootte huishouden
Ook voor de grootte van een scheefwonend huishouden wordt verwacht dat het een invloed heeft op het wel of 
niet verhuisgeneigd zijn:

Bij een groot huishouden is het scheefwonend huishouden vaker verhuisgeneigd, dan bij een kleiner huishouden. 

Om te kijken of er verschillen zijn tussen de grootte van het huishouden en het wel of niet verhuisgeneigd zijn van 
het scheefwonende huishouden, zullen deze twee variabelen tegen elkaar worden uitgezet. 

Uit figuur 3.17 blijkt dat er geen verschil is in het percentage eenpersoonshuishoudens tussen verhuis- en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners. Bij de tweepersoonshuishoudens zijn het vaker verhuisgeneigde scheefwoners 
en bij drie- of meer persoonshuishoudens zijn het juist vaker niet-verhuisgeneigde scheefwoners. De verschillen 
zijn significant: χ2 = 144, df = 2 en p = 0,00. Toch gaat de hypothese niet op. Een groot huishouden is vaker 
niet verhuisgeneigd dan wel verhuisgeneigd. Dit is tegenstrijdig aan de opgestelde hypothese. Er lijkt geen 
duidelijk verband zichtbaar tussen de grootte van het huishouden en het wel of niet verhuisgeneigd zijn van de 
scheefwoner. Deze twee variabelen hebben geen duidelijke relatie met elkaar.

3. Opleidingsniveau
Het verwachte verband voor het opleidingsniveau luidt:

Hoe hoger opgeleid, hoe vaker het scheefwonende huishouden verhuisgeneigd is. 

In paragraaf 3.3.1 was te zien dat scheefwoners gemiddeld hoger zijn opgeleid dan niet-scheefwoners. Voor 
deze hypothese zal gekeken worden of binnen de groep scheefwoners kijkend naar verhuisgeneigdheid 
verschillen zijn op het gebied van opleidingsniveau.

eenpersoons tweepersoons drie- of
meerpersoons

Verhuisgeneigde scheefwoner
(N=6.818=100%) 20% 57% 23%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
20% 49% 31%
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Figuur 3.17 Grootte huishouden verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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Bij de opleidingscategorieën laag en middelhoog zijn de percentages bij de niet-verhuisgeneigde scheefwoners 
hoger, bij de categorie hoog zijn juist meer verhuisgeneigde scheefwoners. De Chi-kwadraattoets geeft: 
χ2 = 1.586, df = 2 en p = 0,000. De verschillen zijn significant. Het verschil is in de middelste categorie kleiner 
dan de verschillen in de laagste en hoogste categorieën. De hypothese kan bevestigd worden. Hoe hoger de 
opleiding, hoe vaker de scheefwoner verhuisgeneigd is. Een scheefwoner met een hoge opleiding, heeft vaak 
meer uitzicht op het maken van carrière en dus op inkomensstijging. Zij zullen hogere eisen stellen aan de 
huidige woning en daarmee vaker verhuisgeneigd zijn.

Laag Middelhoog Hoog
Verhuisgeneigde scheefwoner

(N=6.818=100%) 41% 21% 38%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
57% 29% 14%
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Figuur 3.18 Opleidingsniveau verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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4. Inkomen
Het verwachte verband voor de variabele inkomen met verhuisgeneigdheid is:

Een scheefwonend huishouden in de tertiaire doelgroep is vaker verhuisgeneigd dan een scheefwonend 
huishouden in de secundaire doelgroep.

In de tabel zijn de variabelen inkomensdoelgroepen en verhuisgeneigdheid van de scheefwoners tegen elkaar 
uitgezet. In de secundaire doelgroep zitten vaker niet-verhuisgeneigde scheefwoners dan verhuisgeneigde 
scheefwoners. In de tertiaire doelgroep is dit precies andersom. Chi-kwadraattoets komt met de volgende cijfers: 
χ2 = 311, df = 1 en p = 0,000. De gevonden verschillen berusten niet op toeval. Gezegd kan worden dat niet-
verhuisgeneigde scheefwoners vaker in de secundaire doelgroep zitten en verhuisgeneigde scheefwoners vaker 
in de tertiaire doelgroep. Scheefwoners in de tertiaire doelgroep hebben een hoger inkomen dan scheefwoners 
in de secundaire doelgroep en hebben daarmee meer kansen op de vrije huur- en koopmarkt. Ook stellen ze 
door hun hogere inkomen, meer eisen aan een woning en zijn ze minder snel tevreden met de huidige woning.

Secundaire doelgroep Tertiaire doelgroep
Verhuisgeneigde scheefwoner

(N=6.818=100%) 56% 44%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
69% 31%
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Figuur 3.19 Doelgroep verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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5. Woonduur
Op basis van de literatuur kan het volgende verband worden opgesteld:

Wanneer een scheefwonend huishouden een lange woonduur heeft, is men minder snel verhuisgeneigd.

Scheefwoners hebben een langere woonduur dan niet-scheefwoners. Bij een lange woonduur wordt verwacht 
dat de scheefwoners dan ook minder snel verhuisgeneigd zijn.

Bij de woonduurklassen tot tien jaar zijn de percentages bij de verhuisgeneigde scheefwoners hoger dan 
bij de niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Bij een woonduur vanaf tien jaar is het percentage bij de niet-
verhuisgeneigde scheefwoners duidelijk groter. Het verschil tussen de beide groepen is significant blijkt uit de 
Chi-kwadraattoets: χ2 = 2.136, df = 3 en p = 0,000. De hypothese gaat vooral op tussen een woonduur tot 
tien jaar en een woonduur vanaf tien jaar. In de eerste drie klassen is namelijk geen duidelijk verband te zien. 
De verschillen worden namelijk niet steeds kleiner. Toch kan de hypothese bevestigd worden, dat bij een lange 
woonduur de scheefwoners vaker niet verhuisgeneigd zijn. Deze bewoners hebben in de loop der jaren een 
hechte band met de woning en woonomgeving opgebouwd, wat ervoor zorgt dat ze de woning minder snel 
willen verlaten.

< 2 jaar 2-5 jaar 6-10 jaar > 10 jaar
Verhuisgeneigde scheefwoner

(N=6.818=100%) 14% 36% 18% 32%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
7% 14% 15% 64%
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Figuur 3.20 Woonduur verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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3.4.2 Woningkenmerken

In deze subparagraaf zullen de drie hypothesen met betrekking tot de huidige woning van de scheefwoners 
behandeld worden.

1. Locatie
Scheefwoners in Eindhoven en Helmond zijn vaker verhuisgeneigd dan scheefwoners in de randgemeenten.

Het toetsen van deze hypothese zal gebeuren door middel van een kruistabel tussen de locatie van de huidige 
woning en het wel of niet verhuisgeneigd zijn van een scheefwonend huishouden. 

In Eindhoven is 40% van de scheefwoners verhuisgeneigd. In Helmond ligt dit percentage op 35% en in de 
randgemeenten gemiddeld op 23%. Deze verschillen berusten volgens de Chi-kwadraattoets niet op toeval: 
χ2 = 460, df = 2 en p = 0,000. De hypothese gaat op. In Eindhoven en Helmond waar een grote sociale 
voorraad aanwezig is en een kleine voorraad in de vrije sector (tabel 2.1) zorgt dat men hier minder keuze heeft 
en niet vrij kan doorstromen. Dit maakt dat veel verhuisgeneigde scheefwoners in Eindhoven en Helmond wonen.
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Figuur 3.21 Locatie per subregio verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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2. Huurprijs
De hypothese tussen de relatie van huurprijs en verhuisgeneigdheid is als volgt opgesteld:

Wanneer een scheefwonend huishouden een huurprijs in de laagste klassen (< 333 euro) of in de hoogste 
klassen (510 tot 664,66 euro) binnen de sociale sector betaalt, is het huishouden vaker verhuisgeneigd, dan 
scheefwoners in de middelste huurprijsklassen (333 tot 510 euro). 

De gemiddelde huurprijs die de niet-verhuisgeneigde scheefwoner voor zijn huidige woning betaalt is 484,46 euro 
en de gemiddelde huurprijs van de verhuisgeneigde scheefwoner is 440,42 euro. De t-toets geeft: F = 32 en 
p = 0,000, oftewel de verschillen zijn significant. De niet-verhuisgeneigde scheefwoners betalen gemiddeld een 
hogere huurprijs dan de verhuisgeneigde scheefwoners. Dit blijkt ook als naar de verschillen tussen de beide 
groepen wordt gekeken als de huurprijs in zes klassen is verdeeld. 

In figuur 3.22 is te zien dat in de onderste vier huurprijsklassen de percentages bij de verhuisgeneigde 
scheefwoners hoger liggen. Bij de bovenste twee klassen is dit andersom. Er kan gezegd worden dat bij een 
lagere huurprijs men minder snel verhuisgeneigd is, dan bij een hogere huurprijs. Bij zowel de verhuisgeneigde 
als de niet-verhuisgeneigde scheefwoners woont meer dan de helft in een huurwoning met een huurprijs tussen 
de 400 en de 510 euro. De Chi-kwadraattoets geeft: χ2 = 1.655, df = 5 en p = 0,000. De verschillen zijn 
significant, maar de hypothese kan niet helemaal worden bevestigd. Wel kan gezegd worden dat bij de hogere 
huurprijsklassen de scheefwoners minder snel verhuisgeneigd zijn. Dit valt te verklaren uit het feit dat men al een 
kwalitatief goede woning heeft, er wordt immers al een relatief hoge huurprijs betaald. 

3. Grootte huidige woning

Hoe groter de woning, hoe minder snel het scheefwonende huishouden verhuisgeneigd is. 

Voor het toetsen van de hypothese over de grootte van de huidige woning zullen weer twee toetsen worden 
gedaan. Ook zal gekeken worden naar verschillen tussen de typen woningen van verhuisgeneigde en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners. De eerste toets is een vergelijking van de grootte van de woonkamer en het wel 
of niet verhuisgeneigd zijn van de scheefwoners.
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Figuur 3.22 Huurprijs huidige woning verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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De woonkamer van de niet-verhuisgeneigde scheefwoner is groter dan die van de verhuisgeneigde scheefwoner 
blijkt uit de kruistabel in figuur 3.23. De verschillen zijn ook significant volgens de Chi-kwadraattoets: χ2 = 342, 
df = 2 en p = 0,00. De opgestelde hypothese wordt bevestigd: hoe groter de woonkamer, hoe minder snel het 
scheefwonende huishouden verhuisgeneigd is.

De tweede toets is een vergelijking tussen het aantal kamers van de huidige woning en het wel of niet 
verhuisgeneigd zijn van de scheefwoners. 

Wanneer het huis uit maximaal vier kamers bestaat is het percentage verhuisgeneigde scheefwoners groter. Bij 
vijf of meer kamers is het percentage niet-verhuisgeneigde scheefwoners groter. De percentages liggen bij drie 

< 25 m2 25-50 m2 > 50m2
Verhuisgeneigde

scheefwoner
(N=6.818=100%)

34% 65% 1%

Niet-verhuisgeneigde
scheefwoner

(N=12.804=100%)
23% 72% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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en vier kamers redelijk gelijk. De Chi-kwadraattoets toont aan dat de verschillen significant zijn: χ2 = 654, 
df = 5 en p = 0,000. Hiermee is de hypothese op basis van het aantal kamers ook bevestigd. Gezegd kan 
worden dat hoe groter de woning, hoe minder snel een scheefwonend huishouden verhuisgeneigd is. Wanneer 
een scheefwoner in een grote woning woont en hierbij vaak een grote woonkamer heeft en meerdere kamers, 
dan zal men sneller tevreden zijn met de huidige woning en dus minder snel verhuisgeneigd.

Type woning
Voor de variabele type woning worden geen duidelijke verbanden verwacht op het gebied van 
verhuisgeneigdheid, maar zijn wel interessant voor het analyseren van de scheefwoners in combinatie met 
de huidige woning en gewenste woning. Kijkend naar de verschillen tussen de verhuisgeneigde en niet-
verhuisgeneigde scheefwoners en het type woning waarin men woont, is de volgende verdeling te zien:

Tussen de verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners en het type woning waarin beide groepen 
wonen is nauwelijks verschil. Toch zijn de verschillen significant met een χ2 = 13, df = 1 en p = 0,000. Wanneer 
naar specifieke typen woningen wordt gekeken, zijn wel verschillen te zien.
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Figuur 3.25 Type woning verhuis- en niet-verhuisgeneigde scheefwoners
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Uit figuur 3.28 blijkt dat de niet-verhuisgeneigde scheefwoner inderdaad vaker in iets luxere woningen woont.    
χ2 = 225, df = 4 en p = 0,000. De gevonden verschillen zijn significant.

Bij de verdeling in typen appartementen is vooral te zien dat de verhuisgeneigde scheefwoners vaker in een 
woning op een verdieping zonder lift zitten en niet-verhuisgeneigde scheefwoners vaker in een woning op een 
verdieping met lift. Chikwadraat geeft: χ2 = 610, df = 2 en p = 0,00. Verhuisgeneigde scheefwoners wonen 
inderdaad liever in een appartement waar de woning zonder trap bereikt kan worden.
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3.4.3 Grootste invloed op het verhuisgeneigd scheefwonen
Ook bij de groepen verhuisgeneigde scheefwoners en niet-verhuisgeneigde scheefwoners zal als afsluiting 
worden gekeken welke van de variabelen de beste voorspeller is voor het wel of niet verhuisgeneigd zijn van de 
scheefwoner. Dezelfde methode als bij het wel of niet scheefwonen zal ook hier worden toegepast.

Voor de grootte van de huidige woning zal alleen weer de variabele met aantal kamers worden meegenomen. 
Bij de variabelen aantal kamers en huurprijs zijn een aantal categorieën samen gevoegd om zo een betere 
spreiding te krijgen. Om te kijken of er onderling sterke relaties zijn tussen de onafhankelijke variabelen wordt een 
correlatieanalyse uitgevoerd.

Hoe hoger de Pearson r-correlatie, hoe sterker het verband tussen de onafhankelijke variabelen. Geen 
enkele correlatie is hoger dan 0,5, dus alle acht variabelen zullen worden meegenomen in de logistische 
regressieanalyse. De eerste categorie binnen elke variabele wordt aangemerkt als referentiecategorie. 
Verhuisgeneigde scheefwoners zijn gecodeerd met een 1 en niet-verhuisgeneigde scheefwoners met een 0. Het 
significantieniveau is op 5% gesteld. 

In de logistische regressieanalyse zijn 547 cases meegenomen. Een leeg model zonder onafhankelijke variabelen 
geeft een percentage van goede voorspellingen voor het niet-scheefwoner zijn van 65,3%. Dit is het percentage 
goede voorspellingen op basis van toeval. Als na het toevoegen van de onafhankelijke variabelen volgens de 
Enter-methode nog een keer wordt bekeken naar het percentage correcte voorspellingen, is dit percentage 
gestegen naar 76,6%. Dit is een stijging van 11,3%. De Hosmer and Lemeshow Goodness-Of-Fit Test geeft:     
χ2 = 5.643, df = 16 en p = 0,000. Dit betekent dat het model met de onafhankelijke variabelen beter bij de data 
past dan wanneer geen onafhankelijke variabelen aan het model zijn toegevoegd.

34,5% van het wel of niet verhuisgeneigd scheefwoner zijn wordt door de onafhankelijke variabelen verklaard. Dit 
blijkt uit de Nagelkerke R2. De kwaliteit van dit model is beter dan het model dat het scheefwonen zijn voorspelt. 
Dit is ook te zien in de gevoeligheid van het model. Het percentage verhuisgeneigde scheefwoners die ook als 
verhuisgeneigde scheefwoners worden voorspeld, ligt hier op 49,3%. 

Bij het kijken naar de tabel met de variabelen in het model (tabel 3.5) valt op dat niet alle categorieën een 
significante invloed hebben op het wel of niet verhuisgeneigd zijn van de scheefwoner. Dit betreft de categorieën 
drie of meer persoonshuishouden, woonduur twee tot vijf jaar en een woning met vier kamers.

Leeftijd
Grootte 

huishouden
Opleidings-   

niveau
Inkomen Woonduur Locatie Huurprijs

Aantal 
kamers

Leeftijd 1 -0,170 -0,428 -0,222 0,484 0,074 0,140 0,015

Grootte huishouden -0,170 1 -0,190 0,091 0,129 -0,063 0,062 0,335

Opleidingsniveau -0,428 -0,190 1 0,301 -0,316 -0,014 -0,032 -0,148

Inkomen -0,222 0,091 0,301 1 -0,096 -0,026 -0,003 -0,010

Woonduur 0,484 0,129 -0,316 -0,096 1 -0,026 -0,119 -0,327

Locatie 0,074 -0,063 -0,014 -0,026 -0,026 1 0,082 -0,094

Huurprijs 0,140 0,062 -0,032 -0,003 -0,119 0,082 1 0,012

Aantal kamers 0,015 0,335 -0,148 -0,010 0,327 -0,094 0,012 1

Tabel 3.4 Correlatiematrix onafhankelijke variabelen verhuisgeneigd scheefwonen
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Tabel 3.5 Uitkomst logistische regressieanalyse scheefwoners die verhuisgeneigd zijn

Invloeden B S.E. Wald P (sig.) Exp (B)

Huishoudenskenmerken

Leeftijd (ref. jonger dan 30 jaar) 665,782 0,000

30 tot 54 jaar -1,449 0,071 421,342 0,000 0,235

Ouder dan 55 jaar -2,031 0,079 665,713 0,000 0,131

Grootte van het huishouden            
(ref. eenpersoonshuishouden)

214,969 0,000

Tweepersoonshuishouden 0,630 0,050 160,129 0,000 1,878

Drie- of 
meerpersoonshuishouden

0,129 0,063 4,11 0,043 1,137

Opleidingsniveau huishouden      
(ref. laag opgeleid)

238,087 0,000

Middelhoog opgeleid -0,31 0,046 44,989 0,000 0,734

Hoog opgeleid 0,576 0,055 110,44 0,000 1,779

Tertiaire doelgroep                             
(ref. secundaire doelgroep)

0,369 0,039 87,43 0,000 1,446

Woonduur huishouden                       
(ref. tot 2 jaar)

389,061 0,000

2 tot 5 jaar 0,077 0,072 1,154 0,283 1,080

6 tot 10 jaar -0,336 0,078 18,618 0,00 0,715

Langer dan 10 jaar -0,918 0,076 146,491 0,00 0,399

Woningkenmerken

Locatie woning (ref. Eindhoven) 359,467 0,000

Helmond -0,218 0,049 20,245 0,000 0,804

Randgemeenten -0,862 0,046 359,058 0,000 0,422

Huurprijs sociale woning                         
(ref. < €333)

768,427 0,000

€333 tot €510 0,413 0,076 29,206 0,000 1,511

> €510 -0,847 0,084 102,537 0,000 0,429

Aantal kamers huidige woning       
(ref. minder dan 4 kamers)

30,263 0,000

4 kamers 0,013 0,048 0,080 0,778 1,014

5 of meer kamers -0,224 0,540 17,258 0,000 0,799

Constant 1,081 0,104 108,521 0,000 2,948

Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Kijkend naar de Wald statistics, levert de variabele huurprijs van de huidige woning de grootste bijdrage aan het 
voorspellen van het wel of niet verhuisgeneigd zijn van het scheefwonende huishouden. Deze variabele wordt 
gevolgd door leeftijd, woonduur en locatie van de woning.

Leeftijd
Binnen de variabele leeftijd is er een groot verschil tussen jonger dan 30 jaar en ouder dan 30 jaar. 
Scheefwoners in de leeftijdscategorie 30 tot 54 jaar zijn 0,2 keer zo vaak verhuisgeneigd dan scheefwoners 
jonger dan 30 jaar. Scheefwoners ouder dan 55 jaar zijn 0,1 keer minder vaak verhuisgeneigd dan 
scheefwoners jonger dan 30 jaar. Dit komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat men vaker verhuisgeneigd 
is als men jonger is. 

Grootte huishouden
Een tweepersoonshuishouden is 1,9 keer zo vaak verhuisgeneigd als een eenpersoonshuishouden binnen de 
groep scheefwoners. Bij een drie- of meerpersoonshuishouden is geen significant verband aangetroffen met 
een eenpersoonshuishouden. Zij zijn even vaak verhuisgeneigd. Er is dus geen verband aangetroffen tussen 
de grootte van het huishouden en het wel of niet verhuisgeneigd zijn van de scheefwoner. Dit bleek ook al 
uit het toetsen van het verband tussen deze twee variabelen. Vanuit de literatuur werd verwacht dat een 
groter huishouden vaker verhuisgeneigd zou zijn. Dit duidelijke verband wordt niet bewezen in de logistische 
regressieanalyse, waarbij alle variabelen zijn meegenomen. De logistische regressieanalyse laat hierdoor een 
beter beeld zien dan het toetsen van de twee variabelen apart zoals in §3.4.1 behandeld.

Opleidingsniveau
Een scheefwonend huishouden met een middelhoog opleidingsniveau is 0,7 keer vaker verhuisgeneigd dan 
een huishouden met een laag opleidingsniveau. Een scheefwoner met een hoog opleidingsniveau is 1,8 keer 
vaker verhuisgeneigd dan een scheefwoner met een lage opleiding. Uit het toetsen van het verwachte verband 
besproken in §3.4.1, werd het verwachte verband vanuit de literatuur bevestigd. Hoe hoger de opleiding van het 
scheefwonende huishouden, hoe vaker verhuisgeneigd men was. Dit gaat hier ook op voor de categorieën laag 
en hoog, maar niet voor de categorieën middelhoog en laag. Hiermee lijkt geen echt duidelijk verband aanwezig 
te zijn.

Inkomen
Een scheefwonend huishouden met een inkomen boven de 43.000 euro is 1,5 keer zo vaak verhuisgeneigd als 
een huishouden met een inkomen tussen de 34.085 en de 43.000 euro. Hiermee wordt de verwachting vanuit 
de literatuur bevestigd, dat hoe hoger het inkomen, hoe vaker men verhuisgeneigd is.

Woonduur
Het verband tussen een woonduur lager dan twee jaar en een woonduur twee tot vijf jaar is niet significant. 
Hierin worden geen verschillen aangetroffen, deze scheefwoners zijn even vaak verhuisgeneigd. Een 
scheefwonend huishouden in de derde woonduurcategorie is 0,7 keer zo vaak verhuisgeneigd en een 
huishouden in de langste woonduurcategorie is 0,4 keer zo vaak verhuisgeneigd dan een scheefwonend 
huishouden in de laagste categorie. Vastgesteld kan worden dat bij een langere woonduur men minder 
verhuisgeneigd is. Dit komt overeen met de verwachting vanuit de literatuur.

Locatie
Een scheefwoner in Helmond is 0,8 keer vaker verhuisgeneigd dan een scheefwoner in Eindhoven en een 
scheefwoner in de randgemeenten is 0,4 keer vaker verhuisgeneigd dan een scheefwoner in Eindhoven. Een 
scheefwoner in Eindhoven is het meeste verhuisgeneigd, gevolgd door een scheefwoner in Helmond en daarna 
een scheefwoner in de randgemeenten. Dit komt overeen met de opgestelde hypothese vanuit de literatuur. Hoe 
groter de sociale sector, hoe vaker men verhuisgeneigd is. Deze scheefwoners hebben namelijk minder keuze 
dan woningen in de vrije sector.
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Huurprijs
Een scheefwoner die een huurprijs in de middelste huurprijsklasse (333 tot 510 euro) betaalt, is 1,5 keer vaker 
verhuisgeneigd dan een scheefwoner in de goedkoopste huurprijsklasse (tot 333 euro). Bij het vergelijken van de 
hoogste huurprijsklasse en de laagste is het juist andersom. Hier is een scheefwoner met een dure huur (510 tot 
664,66 euro) 0,4 keer vaker verhuisgeneigd dan een scheefwoner met een lage huur. Scheefwoners met een 
hoge huur zijn dus het minst verhuisgeneigd. Dit komt niet overeen met de literatuur, maar is wel te verklaren 
door het feit dat zij al een kwalitatief goede woning hebben vanwege het feit dat ze een hoge huurprijs betalen. 
Scheefwoners met een lage huurprijs zijn ook minder verhuisgeneigd dan scheefwoners met een gemiddelde 
huurprijs. Dit kan verklaard worden door het feit dat men goedkoop woont en de keuze voor een andere 
woning hierdoor een erg grote stap is.

Aantal kamers
Deze variabele heeft weinig invloed op het wel of niet verhuisgeneigd zijn van een scheefwonend huishouden. 
Tussen de verhuisgeneigdheid van een scheefwoner in een woning met één tot en met drie kamers is geen 
significant verschil gevonden met een woning met 4 kamers. Een scheefwoner in een woning met vijf of meer 
kamers is 0,8 keer zo vaak verhuisgeneigd dan een scheefwoner in een woning met minder dan vier kamers. 
Het verwachte verband werd duidelijker bevestigd bij het toetsen van de hypothese dan nu uit de logistische 
regressie analyse blijkt. 

3.5 Conclusie

De komende jaren wordt verwacht dat het aantal inwoners in de grotere gemeenten licht zal stijgen en in de 
kleine gemeenten zal gaan dalen. Verder wordt door de individualisering verwacht dat het aantal huishoudens 
in alle gemeenten zal gaan stijgen. De afgelopen jaren is de groep starters groter geworden en is het 
aantal verhuisbewegingen gedaald. Dit maakt dat het aantal woningzoekenden en dus de vraagzijde op de 
woningmarkt de afgelopen tijd is gestegen.

Op basis van de enquêtes uit het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE konden de opgestelde hypothesen 
worden getoetst. Hierdoor kan nu een antwoord worden gegeven op deelvraag 2: Welke verschillen zijn er 
tussen scheefwoners en niet-scheefwoners kijkend naar huishoudens- en woningkenmerken?

In de leeftijd van 30 tot 54 jaar zijn minder scheefwoners te vinden dan in de leeftijd tot 30 jaar. In de leeftijdsfase 
van 55 jaar zijn nog minder scheefwoners te vinden dan in de leeftijdsfase tot 30 jaar. Dit komt omdat men in 
de startersfase gaat samenwonen en ondertussen inkomensverbetering doormaakt, maar eerst nog wil gaan 
sparen voordat de overstap naar de koopsector gemaakt wordt. Dus kan gezegd worden hoe ouder het 
huishouden, hoe minder er wordt scheefgewoond.

Eenpersoonshuishoudens zijn vaker een niet-scheefwonend huishouden en bij twee- of 
meerpersoonshuishoudens zijn het juist vaker scheefwonende huishoudens. De kans op een hoger inkomen is 
hier groter, doordat er meerdere personen in het huishouden zitten. Een drie- of meerpersoonshuishouden is ook 
vaker een scheefwoner dan een tweepersoonshuishouden. 

Hoe hoger de opleiding, hoe vaker het een scheefwonend huishouden betreft. Dit komt voort uit het gevolg dat 
bij een hogere opleiding vaak ook een hoger inkomen hoort. 

Bij een korte woonduur is de kans dat het een niet-scheefwoner betreft groter en bij een woonduur vanaf tien 
jaar is de kans op een scheefwoner juist groter. Men wordt vaak pas in de loop der jaren scheefwoner, doordat 
er wordt samengewoond of doordat in de loop der jaren inkomensstijging wordt doorgemaakt. 

Er is geen verband aangetroffen tussen de grootte van de sociale sector van een gemeente en het percentage 
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scheefwoners in die sociale sector. Sociale huurders in Eindhoven en de randgemeenten zijn even vaak 
scheefwoner. In Helmond is dit iets minder vaak het geval.

Bij een hogere huurprijsklasse zijn het vaker scheefwoners en bij lagere huurprijsklassen zijn het vaker niet-
scheefwoners. Scheefwoners kunnen door hun hogere inkomen meer eisen stellen aan een woning en huren 
daarom in het duurdere segment binnen de sociale sector. 

Wanneer een woning een grotere woonkamer heeft is de kans op een scheefwoner groter. Dit geldt ook 
voor een woning met een groter aantal kamers. Gezegd kan worden dat door de hogere eisen van de 
scheefwoners, deze bewoners vaker in een grotere woning zijn gaan wonen. Dit hangt ook vaak samen 
met het betalen van een hogere huurprijs. In een eengezinswoning wonen vaker scheefwoners dan niet-
scheefwoners. Bij een appartement is dit andersom. De scheefwoners wonen iets luxer. Als naar de typen 
eengezinswoningen en typen appartementen wordt gekeken is geen duidelijk verband zichtbaar.

Naar aanleiding van de logistische regressieanalyse kan gezegd worden dat de gevonden verbanden tussen 
de variabelen en het wel of niet scheefwonen hierin ook naar voren kwamen. Het model met de toegevoegde 
variabelen kan het wel of niet scheefwoner zijn voor 23,9% goed voorspellen, dit kan in dit model als goed kan 
worden beschouwd. De grootte van het huishouden kan het wel of niet scheefwonen het beste voorspellen, 
ook opleidingsniveau en woonduur hebben een duidelijke invloed op scheefwonen. Er kan gezegd worden dat 
hoe groter het huishouden, hoe groter de kans op scheefwonen. Dit is een belangrijk feit, want juist de grotere 
sociale woningen zijn het meest schaars op de sociale woningmarkt.

Ook kan nu een antwoord gegeven worden op deelvraag 3: Welke verschillen zijn er tussen verhuisgeneigde 
scheefwoners en niet-verhuisgeneigde scheefwoners kijkend naar huishoudens- en woningkenmerken?

Jongere scheefwoners zijn vaker verhuisgeneigd dan oudere scheefwoners. Dit verschil is vooral te zien bij 
huishoudens tot dertig jaar en ouder. De jongere huishoudens beginnen op de arbeidsmarkt, zijn flexibel en zijn 
vaak nog vrij om zich ergens te willen vestigen. Gevonden is dat de verschillen naar verhuisgeneigdheid tussen 
de drie leeftijdsgroepen groot zijn.

Tussen de grootte van het huishouden en het wel of niet verhuisgeneigd zijn van een scheefwoner is geen 
verband gevonden. Er is niet bevestigd dat hoe groter het huishouden, hoe vaker verhuisgeneigd tussen een 
groot huishouden en een eenpersoonshuishouden. Wel zijn tweepersoonshuishoudens vaker verhuisgeneigd dan 
eenpersoonshuishoudens. 

Er is gevonden dat bij een hoge opleiding een scheefwoner vaker verhuisgeneigd is. Zij hebben meer kans 
op inkomensstijging door hun hogere opleiding. Dit geldt alleen voor de hoogopgeleiden vergeleken met de 
laagopgeleiden. Wat ook blijkt uit het inkomen van de scheefwoners. Bij het hebben van een inkomen in de 
tertiaire doelgroep is een scheefwoner vaker verhuisgeneigd dan met een inkomen in de secundaire doelgroep. 
Ook hier geldt dat men door het hogere inkomen meer eisen stelt aan de woning en vaker een andere betere 
woning zou willen hebben. 

Bij een woonduur tot tien jaar is een scheefwoner minder verhuisgeneigd dan bij een woonduur vanaf tien jaar. 
Wanneer de woonduur tot tien jaar in klassen wordt bekeken is nauwelijks verschil zichtbaar. Hiervoor ligt een 
duidelijke grens tussen een woonduur tot tien jaar en een woonduur vanaf tien jaar. De scheefwoners hebben 
tijdens de eerste jaren van bewoning nog geen hechte band met de woning en woonomgeving en willen daarom 
vaker verhuizen dan wanneer ze wel een goede band hebben opgebouwd. 

Het klopt dat hoe groter het percentage sociale huurwoningen in een gemeente ten opzichte van de totale 
woningvoorraad, hoe vaker de scheefwoners verhuisgeneigd zijn. In die situatie is nauwelijks kans om door 
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te stromen naar de vrije sector, ze zullen blijven wachten, maar ze zijn ondertussen wel verhuisgeneigd. In 
Eindhoven is men daardoor het meest verhuisgeneigd, in Helmond iets minder en in de randgemeenten het 
minst.

Bij een relatief lage huurprijs voor de woning (lager dan 333 euro), is de scheefwoner minder vaak 
verhuisgeneigd dan bij een huurprijs tussen de 333 en 510 euro. Bij een lage huurprijs wordt er goedkoop 
gewoond, waardoor verhuizen een financieel grotere stap is. Bij een hoge huurprijs (510 tot 664,66 euro) is men 
veel minder verhuisgeneigd dan bij een lage huurprijs. Men heeft vaak al een kwalitatief goede woning en is men 
hiermee vaker tevreden. Een hogere huurprijs betreft namelijk vaak een kwalitatief betere woning.

Een woning met een grotere woonkamer wordt vaker bewoont door een niet-verhuisgeneigde scheefwoner dan 
door een verhuisgeneigde scheefwoner. Dit geldt ook voor een woning met een groter aantal kamers, hierbij is 
er niet een groot verschil in verhuisgeneigdheid van de scheefwoners. Een grotere woning wordt vaker verhuurd 
aan een niet-verhuisgeneigde scheefwoner. Tussen de verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners 
is duidelijk te zien dat de verhuisgeneigde scheefwoners vaker in een luxere woning wonen. Er is geen verschil 
tussen eengezinswoningen en appartementen aanwezig. Bij een luxer type eengezinswoning of appartement is 
de kans groter dat het een niet-verhuisgeneigd scheefwonend huishouden betreft.

Bij het kijken naar welke variabele de beste voorspeller is voor het verhuisgeneigd scheefwonen is dit de 
variabele huurprijs. Conclusie is dat scheefwoners met een huurprijs in de middelste huurprijsklassen het meest 
verhuisgeneigd zijn, gevolgd door diegenen die een lage huurprijs betalen. De scheefwoners met een dure 
huurprijs zijn het minst verhuisgeneigd. Verder hebben ook leeftijd, woonduur en locatie veel invloed op de 
verhuisgeneigdheid van de scheefwoners. 49,3% van de verhuisgeneigde scheefwoners worden door het model 
ook als verhuisgeneigde scheefwoners voorspelt. Het percentage correcte voorspellingen na toevoeging van de 
onafhankelijker variabelen ligt op 76,6%.

Hoofdstuk 3 - Scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Naar scheefwoners zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin een aantal algemene uitspraken zijn 
gedaan. Zo ook in het onderzoek van WoningNet in 2011. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat scheefwoners 
het liefst een woning van 100 tot 110m2 met vier of vijf kamers willen. Scheefwoners willen uiteindelijk meer ruimte 
en comfort dan niet-scheefwoners, maar zijn ook wel bereid hiervoor meer te betalen. Er is een groeiende vraag 
naar meer kwaliteit van de woning (Marsman, van der Dam & Vriens, 2012a). Scheefwoners zijn het eerst bereid 
aanpassingen te doen in de woonwensen op het aantal kamers in de woning. Om ze te verleiden te verhuizen is 
de prijs-kwaliteitverhouding van de woning erg belangrijk. In dit hoofdstuk zal worden gekeken wat de specifieke 
woonwensen zijn van de scheefwoners, om zo deelvraag 4 te beantwoorden.

De woonwens van de scheefwoner wordt vooral bepaald door de grootte van de woning, type woning, ligging, 
wijktype, nabijgelegen voorzieningen en de aanwezige bevolking (Van der Rijst, 2012). De woonwensen zijn 
niet altijd gelijk aan de vraag van scheefwoners. De vraagzijde door scheefwoners wordt namelijk niet alleen 
gevormd door de woonwensen van de scheefwoners, maar ook door de financiële mogelijkheden van deze 
groep bewoners (VROM & CBS, 2010). Belangrijke factoren die de woonwens vormen zijn leeftijd, samenstelling 
huishouden en de hoogte van het inkomen van het huishouden (Marsman, van der Dam & Vriens, 2012b). 

In het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE is in 2011 alleen naar de woonwensen gevraagd van de 
scheefwoners die hebben aangegeven binnen vijf jaar te willen verhuizen. In dit hoofdstuk zal op basis van dit 
onderzoek voor de verhuisgeneigde scheefwoners de woonwensen worden geanalyseerd. 

4.1 Woonwens verhuisgeneigde scheefwoners

Voor het analyseren van de woonwens van de verhuisgeneigde scheefwoners zullen de woonvoorkeuren van 
deze groep bewoners achterhaald moeten worden.

Reden verhuizing
Allereerst is het belangrijk te gaan kijken wat de reden is van het willen verhuizen van een scheefwonend 
huishouden. 

De belangrijkste reden voor een verhuizing is dat de kwaliteit van de woning niet meer aan de verwachtingen 

Figuur 4.1 Verhuisreden verhuisgeneigde scheefwoners
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voldoet. Hierbij kan gedacht worden aan de grootte, de mate van luxe en de onderhoudsstaat van de woning 
(Bouthoorn, 2010). Daarnaast zijn ook veranderingen in de privésituatie (verandering huishoudenssamenstelling, 
inkomensstijging of –daling) en lichamelijke beperkingen vaak reden voor een aanstaande verhuizing. Dit komt 
overeen met de besproken literatuur in hoofdstuk 2.

Invloed op verhuistermijn
De groep verhuisgeneigde scheefwoners heeft wel aangegeven te willen verhuizen, maar hebben dat nog niet 
gedaan. De overheid wil juist dat de groep scheefwoners daadwerkelijk gaat verhuizen en dat de verhuiswens 
niet wordt uitgesteld. In het Woonbehoeftenonderzoek is gevraagd aan de bewoners of de termijn van verhuizen 
afhankelijk is van de economische crisis en/of de wijzigingen in het woonbeleid van de Rijksoverheid. Men kon 
hierbij meer dan één van de antwoordmogelijkheden invullen. 

57% geeft aan dat de economische crisis en wijzigingen van het beleid van de overheid geen invloed heeft op 
de verhuistermijn. Wanneer dit wel invloed heeft op de verhuistermijn, komt dit vaak door problemen met het 
inkomen om een geschikte woning te kunnen financieren of door onzekerheid over het behouden van de baan.

Figuur 4.2 Invloed verhuistermijn verhuisgeneigde scheefwoners
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Invloed op woningkeuze
Naast invloed van de economische crisis en wijzigingen van het beleid van de overheid op de termijn van 
verhuizen, kan dit ook invloed hebben op de woningkeuze. Het is ook belangrijk hier inzicht in te hebben.

38% van de verhuisgeneigde scheefwoners zegt dat de crisis en politieke onzekerheid geen invloed hebben 
op de woningkeuze. Wanneer dit wel invloed heeft, heeft dit in de meeste gevallen tot gevolg dat men minder 
te besteden heeft en dus ook een minder hoge hypotheek kan krijgen. Ook bij deze vraag kon men meerdere 
antwoordmogelijkheden invullen. 

Figuur 4.3 Invloed woningkeuze verhuisgeneigde scheefwoners
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Zoekacties

De verhuisgeneigde scheefwoners hebben aangeven of er wel of geen actie is ondernomen om een andere 
woonruimte te krijgen en welke actie dit was. Zoekacties die het meest voorkomen zijn: zoeken op internet en 
inschrijving bij een woningcorporatie. Ook geeft 21% aan nog geen zoekacties te hebben ondernomen, maar 
willen wel binnen vijf jaar verhuizen.

Gevolgen niet kunnen vinden geschikte woning
Wanneer de woning van de voorkeur van de verhuisgeneigde scheefwoners niet kan worden gevonden zal men 
kiezen om te wachten op de gewenste woning of om de eisen bij te stellen.

Figuur 4.4 Zoekacties verhuisgeneigde scheefwoners

Figuur 4.5 Gevolgen niet kunnen vinden geschikte woning verhuisgeneigde scheefwoners
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Bijna de helft van de verhuisgeneigde scheefwoners geeft aan te zullen wachten op de gewenste woning. Dit 
is een grote groep mensen die de sociale woningen daardoor bezet blijven houden. Daarnaast wordt vaak 
aangegeven dat men dan gaat zoeken in een andere buurt, dorp of gemeente. Ook bij deze vraag kon men 
meerdere antwoordmogelijkheden invullen.

Koopgeneigd
Een deel van de scheefwoners is koopgeneigd. Dit houdt in dat deze bewoners de huidige huurwoning zouden 
willen kopen als deze hun te koop zou worden aangeboden. In het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE is 
deze vraag alleen gesteld aan de verhuisgeneigde scheefwoners. Van de 6.818 verhuisgeneigde scheefwoners 
geeft 16% (1.091 huishoudens) aan in de woning te willen blijven wonen indien de huurwoning binnen vijf jaar aan 
hen te koop zou worden aangeboden. Hierin is geen verschil aanwezig tussen koopgeneigde scheefwoners in 
de secundaire doelgroep of de tertiaire doelgroep.

Eigendom

De verhuisgeneigde scheefwoners kiezen bijna even vaak voor een koopwoning als voor een huurwoning. Van 
alle verhuisgeneigde scheefwoners wil maar 1,5% een bouwkavel om hier vervolgens zelf een woning op te 
bouwen. Dit is in de wooncarrière vaak nog een stap hoger. Er is een duidelijk verschil te zien als wordt gekeken 
naar de inkomens van de verhuisgeneigde scheefwoners. Binnen de secundaire doelgroep wil 31% kopen en 
69% gaan huren. In de tertiaire doelgroep wil maarliefst 66% gaan kopen en 34% gaan huren. Dus kan gezegd 
worden dat bij een hoger inkomen men sneller een woning wil gaan kopen.

Maximale koop- en huurprijs
De verhuisgeneigde scheefwoners die hebben aangegeven een koopwoning te willen, zijn bereid hier gemiddeld 
maximaal 240.990 euro voor te betalen. Wanneer de maximale koopsom van de gewenste woning van alle 
verhuisgeneigde scheefwoners in een grafiek wordt uitgezet, ontstaat het volgende beeld:
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De meeste mensen (74%) zoeken een woning tussen de 170.000 en 300.000 euro. De verhuisgeneigde 
scheefwoners die een huurwoning zoeken willen hier gemiddeld maximaal 568 euro aan uitgeven als huur per 
maand (exclusief eventuele servicekosten). Men is bereid om voor een koopwoning iets hogere maandlasten te 
nemen dan voor een huurwoning (BerekenHet, 2013a), want wanneer wordt gekeken naar de bruto huurprijs 
die scheefwoners maximaal willen uitgeven per maand (figuur 4.8) valt op dat maar 15% van de verhuisgeneigde 
scheefwoners een huurprijs per maand willen betalen boven de liberalisatiegrens. Er zijn geen scheefwoners 
die meer dan 850 euro zouden willen betalen. Juist de woningen in de vrije sector zitten vaak in de huurklasse 
vanaf 850 euro. De weinige particuliere huurwoningen net boven de liberalisatiegrens zijn vaak geen verbetering 
op het gebied van grootte en kwaliteit van de sociale woning waarin de scheefwoners nu wonen. Scheefwoners 
met een secundair inkomen zoeken het vaakst een woning met een huur tussen de 400 en 510 euro en 
scheefwoners met een tertiair inkomen het vaakst een woning tussen 510 en 605 euro. Huurwoningen boven 
de liberalisatiegrens worden relatief het vaakst gezocht door scheefwoners in de tertiaire doelgroep.

Figuur 4.7 Maximale koopsom gewenste woning verhuisgeneigde scheefwoners

Figuur 4.8 Maximale huurprijs per maand verhuisgeneigde scheefwoners
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Het feit dat de scheefwoners nauwelijks meer huur zouden willen betalen dan de liberalisatiegrens vormt een 
groot probleem voor de doorstroming, want hierdoor zullen de scheefwoners niet doorstromen. Huurwoningen 
met deze huurprijs zijn niet bedoeld voor de hogere inkomens. In de oplossingsfase moet het probleem dat 
scheefwoners in verhouding tot hun inkomen te weinig willen betalen, worden meegenomen.

Bestaand of nieuwbouw
Wanneer de verhuisgeneigde scheefwoners gevraagd wordt of ze een voorkeur hebben voor bestaande bouw 
of nieuwbouw zegt 60% geen voorkeur te hebben, 14% heeft een duidelijke voorkeur voor nieuwbouw en 26% 
voor bestaande bouw. Bij een koopwoning wordt er iets vaker een nieuwbouw woning gewenst dan bij een 
huurwoning. Gezien het grote deel dat geen voorkeur heeft, lijkt het niet erg belangrijk om deze wensen mee te 
nemen.

Type woning

De voorkeur voor een nieuwe woning gaat duidelijk uit naar een eengezinswoning. Kijkend naar de verdeling 
van het type van de huidige woning was in hoofdstuk 3 te zien dat de verdeling daar ongeveer hetzelfde was. 
Wanneer het eigendom van de woning ook wordt meegenomen, blijkt dat wanneer men een koopwoning zoekt 
dit in bijna alle gevallen (95%) een eengezinswoning is. Wanneer de scheefwoners een huurwoning zoeken, is dit 
in de helft van de gevallen een eengezinswoning en in de andere helft van de gevallen een appartement.

Figuur 4.9 Gewenst type woning verhuisgeneigde scheefwoners
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Type eengezinswoning

De verhuisgeneigde scheefwoners willen het liefst een tussenwoning of een hoekwoning. De percentages zijn 
nu meer verdeeld over de verschillende mogelijkheden dan waar de scheefwoners nu in wonen. Er worden iets 
luxere type eengezinswoningen gewenst. Toch zijn de meest gekozen opties tussenwoning en hoekwoning ook 
het type woning waar deze scheefwoners nu in wonen.

Type appartement

Het hoge percentage bij een woning op een verdieping met lift valt direct op. Kijkend naar de huidige 

Figuur 4.10 Gewenst type eengezinswoning verhuisgeneigde scheefwoners

Figuur 4.11 Gewenst type appartement verhuisgeneigde scheefwoner
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woonsituatie van de verhuisgeneigde scheefwoner, woont het grootste gedeelte in een woning op een verdieping 
zonder lift en de niet-verhuisgeneigde scheefwoner woont juist op een woning op een verdieping met lift. Hieruit 
kan worden afgeleid dat men graag in een appartement op een verdieping met lift wil wonen en men in zo’n 
type appartement minder verhuisgeneigd is.

Grootte eengezinswoning
Kijkend naar de grootte van de woning zijn het gewenste aantal kamers (figuur 4.12) dat bij de 
eengezinswoningen gewenst worden vooral vier of vijf kamers. Er is nauwelijks verschil bij beide type woningen 
tussen scheefwoners in de secundaire doelgroep en in de tertiaire doelgroep. Wel ligt het gewenste aantal 
kamers voor een koopwoning iets hoger dan voor een huurwoning.

Grootte appartement

Figuur 4.12 Gewenst aantal kamers eengezinswoning verhuisgeneigde scheefwoners
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Figuur 4.13 Gewenst aantal kamers appartement verhuisgeneigde scheefwoners
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In figuur 4.13 is te zien dat de weinig gewenste koopappartementen allemaal twee kamers moeten hebben. 
Gezien het lage aantal van deze appartementen, is de betrouwbaarheid niet erg hoog. De huurappartementen 
moeten in de meeste gevallen drie kamers hebben.

Privé buitenruimte
De verhuisgeneigde scheefwoners is gevraagd of een tuin werd gewenst en zo ja hoe groot deze tuin dan 
moest zijn.  

Bij het invullen van de vraag of men een tuin wilde, valt op dat wanneer de scheefwoners een huurwoning 
wenst, hier in 57% van de gevallen niet noodzakelijk een tuin aanwezig hoeft te zijn  (figuur 4.14). Terwijl bij 
koopwoningen een tuin en dan het liefst een tuin groter dan vijf meter het meest gewenst wordt. De percentages 
geen tuin en een tuin is niet noodzakelijk zijn hoger dan het hebben van een kleine tuin. Dit is te verklaren uit het 
feit dat mensen die graag een tuin willen hebben dan ook liever een ruimere tuin willen hebben.

Geen tuin Niet
noodzakelijk < 5m diep 5-10m diep > 10m diep

Koopwoning (N=2.981=100%) 3% 1% 0% 58% 38%

Huurwoning (N=3.427=100%) 30% 27% 6% 21% 16%
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Figuur 4.14 Gewenste tuin verhuisgeneigde scheefwoners
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Op de vraag of men een balkon/dakterras wilde en zo ja hoe groot dat balkon moest zijn, gaf 85% aan 
wanneer een koopwoning gewenst was, dat men geen balkon wilde of dat het niet noodzakelijk was. Dit 
percentage ligt zo hoog, omdat bijna alle gewenste koopwoningen eengezinswoningen zijn. Bij huurwoningen wil 
men in de meeste gevallen een gemiddeld balkon voor vier personen. 

De vraag over het willen hebben van een tuin en/of een balkon is misschien beter te analyseren als deze beide 
variabelen tegen elkaar worden uitgezet in een kruistabel (tabel 4.1). Voor de overzichtelijkheid zijn de koop- en 
huurwoningen hier samengevoegd.

Er zijn weinig tot geen mensen die geen privé buitenruimte willen of die een privé buitenruimte niet noodzakelijk 
vinden (5%). De mensen die niet noodzakelijk een balkon hoeven, willen wel graag een tuin, het liefst een 
tuin die groter is dan vijf meter (57%). Daarnaast zijn er ook bijna geen huishoudens die zowel een balkon/
dakterras willen als een tuin (7%). De percentages van mensen die niet noodzakelijk een tuin hoeven en wel een 
balkon, liggen met 28% duidelijk lager dan de 60% van mensen die wel een tuin en niet een balkon wensen. 
Dit is logisch gezien de verhouding van het aantal gewenste eengezinswoningen en het aantal gewenste 
appartementen. Conclusie is dat men een vorm van privé buitenruimte hoog op de wensenlijst heeft.

Geen balkon Niet
noodzakelijk

Voor
maximaal 2
personen

Voor
maximaal 4
personen

Voor meer
dan vier
personen

Koopwoning (N=2.980=100%) 33% 52% 4% 5% 6%

Huurwoning (N=3.427=100%) 21% 24% 8% 31% 16%
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Figuur 4.15 Gewenst balkon/dakterras verhuisgeneigde scheefwoners

Tabel 4.1 Gewenst tuin en/of balkon of dakterras verhuisgeneigde scheefwoners

Geen balkon 
(N=1.743)

Balkon niet 
noodzakelijk 
(N=2.462)

Balkon max. 
2 personen 

(N=370)

Balkon max. 
4 personen 
(N=1.230)

Balkon > 4 
personen 
(N=708)

Geen tuin (N=1.125) 0% 0% 4% 9% 4%

Tuin niet noodzakelijk (N=936) 1% 4% 2% 7% 2%

Tuin < 5m diep (N=233) 2% 1% 0% 0% 0%

Tuin 5-10m diep (N=2.477) 14% 21% 0% 1% 2%

Tuin > 10m diep (N=1.742) 10% 12% 0% 2% 2%

Hoofdstuk 4 - Woonwens van scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Locatie nieuwe woning
De locatie van de woning speelt een belangrijke rol bij de woonwens van scheefwoners. Het uiteindelijke doel, 
dat scheefwoners gaan verhuizen en doorstromen naar de vrije huur- of koopsector, is vaak erg afhankelijk van 
waar men een baan heeft, waar familie en vrienden wonen en hoe ver men daarvoor wil reizen. Ook spelen 
voorkeuren voor de woonomgeving mee. Sommige bewoners willen juist liever wonen op het platteland, anderen 
liever in de stad. Het belangrijkste is dat men in de huidige woning een band heeft opgebouwd met de wijk en 
de gemeente. Dit is ook te zien in de gewenste locatie van de verhuisgeneigde scheefwoners in figuur 4.16.

59% van de verhuisgeneigde scheefwoners geeft aan in de huidige gemeente te willen blijven wonen, ook weet 
24% nog niet waar ze willen gaan wonen. Aan de 17% (1.147 huishoudens) die voorkeur hebben aangegeven 
voor een andere gemeente is gevraagd welke gemeente daarbij de voorkeur heeft.

Figuur 4.16 Gewenste woonlocatie verhuisgeneigde scheefwoners

Figuur 4.17 Gewenste andere gemeente verhuisgeneigde scheefwoners
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Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven worden alleen Eindhoven, Helmond, Son en Breugel en Waalre genoemd. 
Opvallend is dat de grotere randgemeenten Veldhoven en Geldrop-Mierlo niet worden genoemd, maar de twee 
kleinste gemeenten Waalre en Son en Breugel wel. Blijkbaar zijn deze kleinere gemeenten meer in trek. Vooral 
vanuit Eindhoven worden deze twee gemeenten genoemd als gewenste gemeente.

Als de huidige locatie van de verhuisgeneigde scheefwoners en hun voorkeur voor woonsituatie tegen elkaar 
worden uitgezet, vallen een aantal dingen op:

•	 Verhuisgeneigde scheefwoners in Nuenen willen allemaal in Nuenen blijven wonen.
•	 Verhuisgeneigde scheefwoners in Son en Breugel willen vaker wegtrekken naar een andere gemeente. 

Dit terwijl in figuur 4.17 blijkt dat veel verhuisgeneigde scheefwoners naar Son en Breugel zouden willen 
verhuizen.

•	 In Veldhoven en Waalre wil men vaak graag in de huidige gemeente blijven wonen. In figuur 4.17 bleek dat 
ook veel mensen aangaven dat ze naar Waalre zouden willen verhuizen, daarmee zou gezegd kunnen 
worden dat Waalre een erg populaire gemeente is om in te wonen.

Aan de verhuisgeneigde scheefwoners die nog niet weten waar ze willen wonen (24% van de verhuisgeneigde 
scheefwoners) is gevraagd of ze wel weten of ze in Zuidoost-Brabant willen blijven wonen. 

Bijna de helft geeft toch aan dat ze wel in Zuidoost-Brabant willen blijven wonen. Een derde geeft nog steeds 
aan dat ze het nog niet weten. Geen enkel huishouden heeft aangeven niet het liefst in Zuidoost-Brabant te 
willen blijven wonen.

4.2 Ontbreken woonwens niet-verhuisgeneigde scheefwoners

De woonwens van de niet-verhuisgeneigde scheefwoners is aan de hand van het databestand van het 
Woonbehoeftenonderzoek van het SRE niet te bepalen. Wel kan op basis van de literatuur iets verder 
ingezoomd worden op de redenen van het niet verhuisgeneigd zijn.

Figuur 4.18 Blijven wonen in Zuidoost-Brabant verhuisgeneigde scheefwoners 
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Reden niet willen verhuizen
Redenen dat scheefwoners niet willen verhuizen, kunnen zijn: 
•	 tevredenheid met de huidige woning 
•	 tevredenheid met de huidige woonomgeving/buurt
•	 gehecht aan de buurt
•	 tevredenheid met de locatie (dichtbij familie/vrienden, werk en voorzieningen)
•	 tevreden met de prijs-kwaliteitverhouding
•	 opzien tegen verhuizen (energie, tijd en kosten)

Deze redenen kunnen inzicht geven op welke manier deze groep verleidt kan worden om toch te gaan 
verhuizen. Wanneer men erg tevreden is met de woning bijvoorbeeld zal een kleine huurverhoging waarschijnlijk 
geen gevolgen hebben. Dit kan wel effect hebben als men niet wil verhuizen om de reden dat men tevreden is 
met de huidige prijs-kwaliteitverhouding van de woning.

Het is een lastig punt tussen het niet willen verhuizen en het niet kunnen verhuizen. De hierboven genoemde 
punten zijn de belangrijkste redenen waarom een huishouden niet wil verhuizen. Toch zijn ook huishoudens 
niet verhuisgeneigd omdat ze niet kunnen verhuizen. Dit kan komen doordat geen geschikte en/of betaalbare 
woning gevonden kan worden. De gewenste woning moet namelijk wel van gewenste grootte en kwaliteit zijn 
en moet ook in een fijne buurt staan op een goede locatie. Het ontbreken van deze woningen kan zorgen 
dat een huishouden ook niet verhuisgeneigd is. Opgepast moet worden dat binnen de groep verhuisgeneigde 
scheefwoners ook huishoudens zullen voorkomen die wel willen, maar door financiën of te hoge eisen aan een 
nieuwe woning bijvoorbeeld niet kunnen.
Invloeden op niet willen verhuizen

In het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE is gevraagd aan de niet-verhuisgeneigden of de economische 
crisis en de wijzigingen van de regelgeving van de overheid invloed hebben op het niet willen verhuizen.

Uit figuur 4.19 blijkt dat de economische crisis of het wijzigingen van de regelgeving van de overheid en de 
onzekerheid die hierbij hoort voor een ruime meerderheid niet van invloed is op het niet willen verhuizen. Wat 
opvalt is het vrij lage percentage van 5% dat aangeeft dat door de inkomenseisen in de sociale sector verwacht 

Figuur 4.19 Invloed niet willen verhuizen door economische crisis en wijzigingen regelgeving overheid
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dat geen betaalbare woning gevonden kan worden. Men is vaak echt tevreden met de huidige sociale woning 
dan dat men dit is geworden vanwege de beperkte doorstroommogelijkheden. 

4.3 Conclusie
aar aanleiding van het analyseren kan nu een antwoord worden gegeven op deelvraag 4: wat is de woonwens 
van scheefwoners, wat wensen deze groep bewoners voor woning?

Wanneer een scheefwonend huishouden niet de gewenste woning kan vinden, zal bijna de helft van deze 
huishoudens wachten tot de gewenste woning wel kan worden gevonden. Deze groep hoeft niet gedwongen te 
verhuizen en heeft de mogelijkheid om te wachten. Men zal als eerste aanpassingen gaan doen op het gebied 
van de locatie van de woning door te gaan zoeken in een andere buurt of zelfs in een andere gemeente. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat de woning zelf veel belangrijker is dan de locatie waar men het liefst zou willen 
wonen. Maar één op de tien woningzoekenden zou willen inleveren op de kwaliteit van de woning. De woning 
zal aan een bepaalde kwaliteit moeten voldoen.

Ongeveer de helft van de verhuisgeneigde scheefwoners wil een koopwoning en de andere helft een 
huurwoning. Huishoudens met een hoger inkomen wensen vaker een koopwoning dan een huurwoning. 
Bij huishoudens met een lager inkomen is dit meer gelijk verdeeld. Voor een koopwoning wordt vooral 
gezocht in de prijsklasse 240.000 tot 300.000 euro. Dit is wat men maximaal zou willen uitgeven. Voor een 
huurwoning zouden de verhuisgeneigde scheefwoners gemiddeld maximaal 568 euro bruto huur per maand 
willen betalen. 85% van de scheefwoners die een huurwoning zoeken wil hiervoor minder gaan betalen dan 
de liberalisatiegrens, terwijl ze in die woningen niet meer zouden mogen wonen. De stap van 568 euro naar 
de woningen in de vrije huursector die vaak beginnen vanaf  850 euro is een erg grote stap. Aangezien de 
scheefwoners wel meer zouden moeten gaan uitgeven aan huur per maand, is het belangrijk dit mee te nemen 
in de strategie.

Wanneer men een koopwoning wenst, is dit in bijna alle gevallen een eengezinswoning. Wanneer men 
een huurwoning wenst is de verhouding tussen een eengezinswoning en een appartement vrijwel gelijk. Bij 
eengezinswoningen zijn de gewenste typen divers, met een rijtjeswoning als meest gewild. Voor appartementen 
wil een ruime meerderheid van de scheefwoners een appartement op een verdieping met lift. In dit type 
appartement binnen de sociale sector zijn nu vooral de scheefwoners te vinden die niet verhuisgeneigd zijn. Een 
eengezinswoning moet het liefst vier of vijf kamers hebben en een appartement drie kamers. Een vorm van 
buitenruimte is zeer gewenst. Diegenen die een koopwoning zoeken, willen vaak een tuin bij de eengezinswoning. 
Deze tuin moet minimaal vijf meter diep zijn. Bij een huureengezinswoning is de aanwezigheid van een tuin minder 
belangrijk. Bij de scheefwoners die graag een appartement willen, wenst men een balkon waar met minimaal 
vier personen op kan worden gezeten. 

De verhuisgeneigde scheefwoners geven aan het liefst in de huidige gemeente te blijven wonen. Hierbij is het 
blijven wonen in dezelfde wijk minder van belang. De jongste groep verhuisgeneigde scheefwoners willen minder 
vaak in de huidige buurt blijven wonen dan de oudere verhuisgeneigde scheefwoners. De meest populaire 
gemeente lijkt Waalre te zijn, hier willen veel mensen blijven wonen en zouden ook veel mensen naar toe willen 
verhuizen. In Nuenen en Veldhoven geven de zoekenden vaak aan in de huidige gemeente te willen blijven 
wonen. In de woonwensen in de verschillende subregio’s is weinig verschil.

Niet alle scheefwoners willen verhuizen, terwijl de overheid wel graag wil dat deze groep gaat doorstromen. Er 
zijn meerdere redenen te vinden waarom men niet verhuisgeneigd is. De meeste van deze redenen hebben te 
maken met het feit dat men tevreden is met de huidige woonsituatie. Dit bleek ook uit de analyse in hoofdstuk 
3 tussen de verhuisgeneigde en de niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Hieruit kwam naar voren dat de niet-
verhuisgeneigde scheefwoners ruim vaker in een huurwoning wonen met een hogere huurprijs. Dus in een 
woning met vaak een betere kwaliteit. Ook hebben de woningen van de groep niet-verhuisgeneigden een 

Hoofdstuk 4 - Woonwens van scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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grotere woonkamer en meer kamers. Zij hebben eigenlijk al wat de groep verhuisgeneigde scheefwoners graag 
zouden willen. Met het grote verschil dat de groep niet-verhuisgeneigden in de sociale sector wonen en dus 
minder zullen betalen dan een soortgelijke woning in de vrije sector waarin de verhuisgeneigde scheefwoners 
terecht komen.



102

Kenmerken woningvoorraad
Huurwoningen voor de scheefwoners
Koopwoningen voor de scheefwoners
Conclusie

5.1
5.2
5.3
5.4

104
105
110
115

5.0 
Aanbod voor scheefwoners
in Stedelijk Gebied Eindhoven



L
I
T
E
R
A
T
U
U
R
L
IJ
S
T

Gemeente Best



104 Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven

Zoals in hoofdstuk 4 werd beschreven is de woonwens van scheefwoners niet altijd gelijk aan de vraag van 
scheefwoners. Het verschil zit in de mogelijkheden voor scheefwoners. Hiervoor is het belangrijk om naast inzicht 
te hebben in de wensen van de scheefwoners ook belangrijk goed te gaan kijken naar de mogelijkheden van 
scheefwoners en dus naar het bereikbare aanbod voor de scheefwoners. Wanneer de vraag en het aanbod 
voor scheefwoners beter op elkaar aansluiten, zal het percentage scheefwoners gaan afnemen. In dit hoofdstuk 
zal een antwoord worden gegeven op deelvraag 5: Wat is het aanbod van verschillende typen woningen ivoor 
scheefwoners?

De groep scheefwoners kan op basis van huishoudensinkomen in twee groepen verdeeld worden: de 
secundaire (met een inkomen van 34.085 tot 43.000 euro) en de tertiaire doelgroep (met een inkomen hoger 
dan 43.000 euro). De secundaire doelgroep heeft het vooral zwaar op de woningmarkt, omdat ze net boven 
de liberalisatiegrens zitten en eigenlijk tussen wal en schip vallen, tussen de sociale en de vrije sector. Daarom 
zal in dit hoofdstuk gefocust worden op het bereikbare en beschikbare aanbod voor deze groep scheefwoners. 
Daarnaast is het inkomen van de huishoudens in de tertiaire doelgroep te verspreid, waardoor het bereikbare 
aanbod lastiger te bepalen is. Met het bereikbare aanbod wordt hier de voorraad woningen bedoeld, die de 
scheefwoners in de secundaire doelgroep financieel kunnen betalen. Met het beschikbare aanbod worden die 
woningen in de voorraad bedoeld die op dit moment in de bereikbare sector daadwerkelijk kunnen worden 
betrokken. Eerst zullen een aantal algemene kenmerken van de woningvoorraad besproken worden, voordat de 
bereikbare en beschikbare huur- en koopwoningen worden geanalyseerd.

5.1 Kenmerken woningvoorraad 

In tabel 5.1 is te zien dat in Eindhoven en Helmond meer huurwoningen zijn en in Best, Nuenen en Waalre 
duidelijk meer koopwoningen dan het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Geconcludeerd kan 
worden dat in de grotere gemeenten meer huurwoningen voorkomen en in de kleinere gemeenten meer 
koopwoningen. De huurwoningen in de steden Eindhoven en Helmond zijn vaker goedkope en middeldure 
huurwoningen. In de randgemeenten staan relatief veel dure koopwoningen. Deze gemeenten hebben een 
eenzijdiger aanbod van woningen. In Eindhoven en Helmond is vooral een goedkope voorraad te vinden met 
name in de huursector. In de randgemeenten is het goedkope aanbod veel kleiner. In Eindhoven had in 2008-
2009 11% van de vrijkomende koopwoningen een waarde lager dan 186.000 euro. In de randgemeenten lag dit 
percentage maar op 1% (Companen, 2011). In de gemeenten Eindhoven en Helmond staan meer appartementen 
en minder duurdere eengezinswoningen. Er zijn vooral veel kleinere woningen met vaak een beperkte 
buitenruimte. In de woningvoorraad van Eindhoven is meer dan de helft een huurwoning. De prijsopbouw van de 
woningvoorraad is sinds 2007 nauwelijks veranderd en verschilt ook niet veel tussen de subregio’s (Gemeente 
Eindhoven, 2009). 

Volgens cijfers van het NVM die elk kwartaal verschijnen, blijkt dat op dit moment de minste keuze is in de 
goedkoopste prijsklasse (tot 194.000 euro) ten opzichte van de andere prijsklassen. Er is iets meer keuze in de 
twee prijsklassen boven de goedkoopste prijsklasse (194.000 tot 333.000 euro). In de prijsklasse vanaf 333.000 
euro is ruim meer keuze. Dit geldt voor alle subregio’s. Met name in Helmond is erg veel keuze in de duurste 
koopprijsklasse, ook hier is meer keuze in de twee middelste klassen (194.000 tot 333.00 euro) ten opzichte 

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Huurwoningen 50% 46% 28% 34% 36% 23% 20% 19% 26% 41%

Koopwoningen 50% 54% 72% 66% 64% 77% 80% 81% 74% 59%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5.1 Eigendom woningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE, 2011 eigen bewerking)
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van Eindhoven en de randgemeenten. Sinds 2010 is het aanbod in de goedkoopste prijsklasse in alle subregio’s 
wel toegenomen. Vooral in de randgemeenten is het percentage toegevoegde woningen het grootst. In de 
klasse 194.000 tot 250.000 euro is nauwelijks sprake van een netto toename van koopwoningen. In de duurste 
prijsklassen zijn kleine toenames te zien, met uitzondering van Eindhoven waar een kleine daling zichtbaar is 
(NVM, 2013). In de huursector is weinig netto bijgebouwd. De toegevoegde huurwoningen blijven sterk achter 
(CBS Statline, 2013). Op dit moment worden in Eindhoven en Helmond vooral sociale woningen gesloopt en 
vervangen door nieuwe sociale woningen (Gemeente Eindhoven, 2009). De nieuwbouw in de steden is vaker 
een huurwoning en vaker een appartement vergeleken met de randgemeenten. In de komende perioden wordt 
weinig nieuwbouw verwacht. De plannen die er op dit moment zijn, vormen een goede indicatie voor de kleine 
hoeveelheid nieuwbouw over een paar jaar. Doordat het aantal huishoudens stijgt, zal de komende periode een 
verder oplopend woningtekort ontstaan. In alle drie subregio’s zijn er deze tekorten (Marsman, van der Dam & 
Vriens, 2012a). 

5.2 Huurwoningen voor scheefwoners

In deze paragraaf zal gekeken worden naar het totale aanbod van bereikbare huurwoningen voor de 
scheefwoners in de secundaire doelgroep. Huurwoningen die worden verhuurd door commerciële investeerders 
hanteren gemiddeld de eis dat het bruto maandinkomen van het huishouden minimaal vier keer de bruto 
maandhuur moet zijn. Dit betekent dat huurwoningen met een huurprijs tussen de 665 euro en de 850 euro 
bereikbaar zijn voor de scheefwoner in de secundaire doelgroep. De woningen tot 665 euro van particuliere 
verhuurders zijn niet meegenomen, omdat deze woningen allereerst niet voor deze doelgroep bedoeld zijn en 
daarnaast zijn deze woningen vaak geen verbetering van de huidige sociale woning. In het tweede gedeelte 
van deze paragraaf zal per gemeente gekeken worden naar het aantal bereikbare huurwoningen wat op dit 
moment daadwerkelijk wordt aangeboden voor de scheefwoners in de secundaire doelgroep.

Voor het analyseren van het bereikbare aanbod is gebruik gemaakt van hetzelfde databestand dat gebruikt 
is in hoofdstuk 3. Hierin is aan de hand van de enquêtes gekeken naar aantallen eengezins koopwoningen, 
eengezins huurwoningen, huurappartementen en koopappartementen. Deze aantallen zijn vervolgens opgehoogd 
tot de woningaantallen die bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per gemeente bekend zijn. Zo 
ontstaat een zo goed mogelijke weergave van de woningvoorraad in de regio die ook gespecificeerd genoeg is. 
Voor het inventariseren van het beschikbare aanbod wat in het bereik ligt van de scheefwoners is de site Funda 
gebruikt (Funda, 2013). Op vrijdag 13 september 2013 is gekeken naar het aantal huurwoningen tussen 665 en 
850 euro die te huur worden aangeboden. 

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Goedkoop                 
(< €664,66)

43.928 16.025 4.139 5.373 4.495 2.452 1.565 1.208 1.303 80.488

90% 91% 79% 93% 90% 91% 82% 89% 78% 90%

Middelduur 
(€664,66-€850)

2.689 1.045 903 204 334 123 315 98 272 5.983

6% 6% 17% 4% 7% 5% 16% 7% 16% 7%

Duur                     
(> €850)

2.035 535 214 152 125 103 33 51 108 3.356

4% 3% 4% 3% 3% 4% 2% 4% 6% 4%

Totaal
48.652 17.605 5.256 5.729 4.954 2.678 1.913 1.357 1.683 89.827

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5.2 Huurprijsklassen woningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE, 2011 eigen bewerking)
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In Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven is een minder grote goedkope huurvoorraad en een grotere 
middeldure huurvoorraad (tabel 5.2). In de gemeente Son en Breugel is ook een relatief dure huurvoorraad 
aanwezig. Over het algemeen is er een ruime meerderheid aan huurwoningen in de goedkope sector en een 
kleine voorraad in de middeldure en dure sector.

Kijkend naar het eigendom van de goedkope huurvoorraad (tabel 5.3) is te zien dat in Best weinig huurwoningen 
zijn die niet door corporaties verhuurd worden. In Valkenswaard en Son en Breugel zijn duidelijk meer particuliere 
verhuurders ten opzichte van het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In Son en Breugel is een 
kleinere goedkopere sector dan in de overige gemeenten (tabel 5.2) en binnen deze sector zijn in verhouding 
tot het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven weinig woningen die door corporaties verhuurd worden. 
Kortom kan gezegd worden dat in de gemeente Son en Breugel relatief de minste sociale corporatiewoningen 
zijn.

Tabel 5.3 Eigendom sociale woningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Corporatie
38.981 14.808 3.792 4.823 3.856 2.303 1.371 1.099 1.082 72.115

89% 91% 92% 90% 86% 94% 88% 91% 83% 90%

Particuliere 
verhuurder

4.947 1.217 347 550 639 148 194 109 221 8.372

11% 9% 8% 10% 14% 6% 12% 9% 17% 10%

Totaal
43.928 16.025 4.139 5.373 4.495 2.451 1.565 1.208 1.303 80.487

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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De huurwoningen kunnen verdeeld worden in verschillende typen woningen. In de grote gemeenten Eindhoven 
en Helmond is het percentage eengezinswoningen het laagst en het percentage appartementen het hoogst, 
in Nuenen en Son en Breugel is dit juist andersom (tabel 5.4). Ook in Best en Waalre zijn relatief minder 
eengezinswoningen en meer appartementen. In Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard liggen de 
percentages bij de eengezinswoningen hoger dan het gemiddelde. In Veldhoven en Son en Breugel zijn meer 
luxe woningen dan rijwoningen, in de overige gemeenten is dit juist andersom. In Eindhoven en Helmond is in 
beide typen eengezinswoningen ongeveer evenveel aanbod. In Best zijn geen luxe eengezinswoningen te vinden. 
In Son en Breugel zijn veel luxe eengezinswoningen te vinden (70% van de huurwoningen). In Best zijn naast veel 
rijwoningen ook veel appartementen zonder lift. Appartementen met een lift of op de begane grond komen in alle 
gemeenten veel meer voor dan appartementen zonder lift. Vooral in Eindhoven en Helmond is het percentage 
appartementen met lift hoog. Dit geldt ook voor Waalre die als kleine gemeente een hoog percentage 
appartementen met lift kent.

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens- 
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezinswoningen
764 369 590 138 251 29 307 32 240 2.720

28% 35% 65% 68% 75% 24% 97% 33% 88% 45%

Rijwoning (hoek/ 
tussen)

349 203 236 81 161 29 172 20 50 1.301

13% 19% 26% 40% 48% 24% 55% 20% 18% 22%

Luxe woning 
(2-onder-1-kap-
woning/vrijstaand)

414 166 354 57 90 0 135 12 190 1.418

15% 16% 39% 28% 27% 0% 43% 12% 70% 24%

Appartement
1.925 676 313 66 83 94 8 66 32 3.263

72% 65% 35% 32% 25% 76% 3% 67% 12% 55%

Op verdieping 
zonder lift

157 89 0 5 0 26 0 9 5 291

6% 9% 0% 2% 0% 21% 0% 9% 2% 5%

Begane grond/ op 
verdieping met lift

1.768 587 312 61 83 68 8 57 28 2.972

66% 56% 35% 30% 25% 55% 3% 58% 10% 50%

Totaal
2.689 1.045 903 204 334 123 315 98 272 5.983

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5.4 Type huurwoningen in bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)
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De verschillende huurwoningen variëren in grootte. In Eindhoven zijn er meer kleine appartementen en meer 
grote appartementen dan gemiddeld en minder appartementen met een gemiddelde grootte van drie kamers 
(tabel 5.5). In Veldhoven zijn alleen maar appartementen met drie kamers. Eengezinswoningen in Veldhoven zijn 
duidelijk minder grote woningen dan het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In het Stedelijk Gebied 
komen appartementen met drie kamers het meeste voor (60% van de appartementen). In Eindhoven komen 
deze driekamerappartementen ten opzichte van het gemiddelde juist minder vaak voor.

In de drie kleinste gemeenten zijn de hoogste percentages grote eengezinshuurwoningen te vinden. 
Eengezinshuurwoningen in Veldhoven zijn duidelijk minder groot dan het gemiddelde van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven, net als de huurappartementen in Veldhoven.

Interessant is het om te kijken naar het aantal beschikbare huurwoningen ten opzichte van het aantal bereikbare 
huurwoningen (tabel 5.7), oftewel naar het aantal huurwoningen dat op dit moment wordt aangeboden uitgezet 

Tabel 5.5 Grootte huurappartementen bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Appartement: 1 
of 2 kamers

562 134 0 0 0 26 9 0 0 731

29% 20% 0% 0% 0% 28% 13% 0% 0% 22%

Appartement: 3 
kamers

908 453 313 43 83 68 58 8 32 1.966

47% 67% 100% 65% 100% 72% 87% 100% 100% 60%

Appartement: 4 
of meer kamers

454 89 0 23 0 0 0 0 0 566

24% 13% 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 17%

Tabel 5.6 Grootte eengezinshuurwoningen bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezins: 3 of 
minder kamers

0 54 142 36 68 0 0 0 30 330

0% 15% 24% 26% 27% 0% 0% 0% 13% 12%

Eengezins: 4 
kamers

385 123 365 64 106 19 12 75 65 1.214

51% 33% 62% 46% 42% 66% 38% 24% 27% 45%

Eengezins: 5 of 
meer kamers

378 192 83 38 77 10 20 233 145 1.176

49% 52% 14% 28% 31% 34% 62% 76% 60% 43%

Tabel 5.7 Beschikbaarheidspercentage huurwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking) 

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Beschikbare 
huurwoningen

64 88 9 12 20 9 6 2 7 217

Bereikbare 
huurwoningen

2.689 1.045 903 204 334 123 315 98 272 5.983

Percentage 2% 8% 1% 6% 6% 7% 2% 2% 3% 4%

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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tegen de bereikbare voorraad. In de gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Best zijn in 
verhouding meer bereikbare huurwoningen beschikbaar dan het gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. 
In Eindhoven, Veldhoven, Nuenen, Waalre en Son en Breugel zijn juist relatief minder bereikbare huurwoningen.

Als de verschillende typen beschikbare huurwoningen worden bekeken (tabel 5.8), is te zien dat in Helmond 
veel eengezinswoningen te huur zijn en ook veel appartementen. In beide type woningen is veel aanbod in 
de minder luxe woningen (rijwoningen en appartementen zonder lift). In Eindhoven is vooral veel aanbod in de 
appartementen en dan de appartementen zonder lift. In Nuenen zijn geen appartementen te huur en ook in 
Veldhoven en Waalre zijn weinig appartementen te huur. In Waalre zijn zelfs helemaal weinig huurwoningen 
beschikbaar. In Son en Breugel is geen enkele eengezinswoning beschikbaar in de bereikbare huurklasse. In 
Best en Helmond worden in verhouding tot de voorraad de meeste eengezinswoningen aangeboden. Voor 
appartementen betreft dit de gemeenten Geldrop en Valkenswaard.

Bij het kijken naar de grootte van de beschikbare huurwoningen (tabel 5.9) valt op dat in Eindhoven veel kleine 
appartementen zijn en in Valkenswaard veel appartementen met drie kamers. In Helmond zijn de meeste grote 
appartementen beschikbaar met meer dan vier kamers.

Tabel 5.8 Typen beschikbare huurwoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezinswoning 7 40 7 5 6 3 6 0 0 74

Rijwoning 4 33 4 3 4 2 0 0 0 50

Luxe woning 3 7 3 2 2 1 6 0 0 24

Appartement 57 48 2 7 14 6 0 2 7 143

Op verdieping 
zonder lift

43 36 2 7 11 4 0 0 5 108

Begane grond/op 
verdieping met lift

14 12 0 0 3 2 0 2 2 35

Totaal 64 88 9 12 20 9 6 2 7 217

Tabel 5.9 Grootte beschikbare huurappartementen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Appartement:      
1 of 2 kamers

40 23 0 0 2 2 0 0 0 67

Appartement:     
3 kamers 

13 16 2 6 12 0 0 2 5 56

Appartement:     
4 of meer kamers

4 9 0 1 0 4 0 0 2 20
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In Nuenen zijn de eengezinswoningen groot, hier zijn helemaal geen eengezinswoningen met vier of minder 
kamers (tabel 5.10).

In Eindhoven en Helmond hebben veel woningen geen privé buitenruimte (tabel 5.11). In Valkenswaard zijn juist 
weinig woningen zonder privé buitenruimte.

5.3 Koopwoningen voor scheefwoners

Hetzelfde als voor huurwoningen zal in deze paragraaf worden gedaan voor koopwoningen. Voor de secundaire 
doelgroep liggen de koopwoningen tussen 150.000 en 205.000 euro op dit moment binnen het bereik als een 
annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar wordt afgesloten, waarbij de rente voor tien jaar vast 
ligt. Dit is gemiddeld gezien een vrij standaard hypotheek. Op dit moment ligt het rentepercentage op 4%. Dit 
is berekend volgens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NBG Finance, 2013; NHG, 2013). De 
hoogte van de hypotheek is gebaseerd op een alleenverdiener. Bij tweeverdieners ligt de maximaal te verkrijgen 
hypotheek lager. Een grote groep scheefwoners heeft door het relatief goedkoper kunnen wonen in de huidige 
woning de afgelopen jaren kunnen sparen. Zo kan hierdoor een eigen vermogen worden opgebouwd wat 
aangewend kan worden om in de nieuwe woning te financieren. Hierdoor komen ook nog iets duurdere 
koopwoningen binnen het bereik van de scheefwoners te liggen. Omdat zo een grote spreiding van bereikbare 
koopwoningen ontstaat, is gekozen voor de middenweg van een alleenverdiener zonder vermogen. Dus zal het 
bereikbare aanbod voor deze groep scheefwoners tussen de 150.000 en 205.000 euro liggen.

Ook voor het totale aanbod koopwoningen is gebruik gemaakt van hetzelfde databestand van het SRE als 
bij de huurwoningen. Voor de koopwoningen welke op dit moment beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van 
dezelfde site Funda (Funda, 2013). 

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezins: 3 of 
minder kamers

1 17 0 0 0 1 0 0 0 19

Eengezins:        
4 kamers

5 6 2 2 1 1 0 0 0 17

Eengezins: 5 of 
meer kamers

1 17 5 3 5 1 6 0 0 38

Tabel 5.10 Grootte beschikbare huureengezinswoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Tabel 5.11 Privé buitenruimte beschikbare huurwoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Tuin 4 18 7 4 6 2 5 0 0 46

Balkon/dakterras 17 18 1 7 12 6 0 0 2 63

Geen 
buitenruimte

43 52 1 1 2 1 1 2 5 108

Totaal 64 88 9 12 20 9 6 2 7 217

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Als gekeken wordt naar de koopvoorraad in de verschillende gemeenten (tabel 5.12), is te zien dat in Nuenen 
en Son en Breugel relatief weinig goedkope koopwoningen zijn. In Eindhoven en Helmond is het percentage 
bereikbare koopwoningen het hoogst in vergelijking met de andere gemeenten. In Nuenen, Waalre en Son 
en Breugel zijn hoge percentages extra dure koopwoningen te vinden. Dus is in de grotere gemeenten meer 
aanbod in de goedkopere segmenten en in de kleinere gemeenten meer aanbod in de duurdere segmenten. De 
koopwoningen vallen in het Stedelijk Gebied Eindhoven voornamelijk in de dure en extra dure koopvoorraad.

Tabel 5.12 Koopprijsklassen woningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Goedkoop                   
(< €150.000)

2.363 769 250 214 229 235 64 101 45 4.270

5% 4% 2% 2% 3% 3% 1% 2% 1% 3%

Middelduur (€150.000 
- €205.000)

10.775 4.730 1.386 1.929 1.024 1.195 305 505 367 22.216

22% 23% 10% 17% 11% 13% 4% 9% 8% 17%

Duur (€ 205.000 - 
€300.000)

19.474 7.511 5.260 4.847 3.427 3.401 2.333 1.785 1.637 49.675

40% 37% 39% 44% 39% 38% 31% 31% 34% 38%

Extra duur             
(> €300.000)

16.350 7.349 6.616 4.175 4.160 4.143 4.954 3.392 2.745 53.884

33% 36% 49% 37% 47% 46% 65% 58% 57% 41%

Totaal
48.962 20.359 13.512 11.165 8.840 8.974 7.656 5.783 4.794 130.045

100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100%
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Op het gebied van typen woningen in de bereikbare koopklasse (tabel 5.13) is Eindhoven de enige gemeente 
waar ongeveer evenveel eengezinswoningen als appartementen aanwezig zijn. In de overige gemeenten zijn 
in verhouding veel meer eengezinswoningen dan appartementen. In alle gemeenten is te zien dat een hoog 
percentage rijwoningen aanwezig is en maar een klein percentage luxere eengezinswoningen. In Eindhoven zijn in 
de bereikbare koopprijsklasse helemaal geen luxe woningen aanwezig. In Nuenen, Waalre en Son en Breugel is 
het percentage appartementen erg laag te noemen.

In Helmond zijn veel appartementen met drie kamers te vinden (tabel 5.14). Deze zijn in Veldhoven juist minder 
aanwezig, daar is een hoger percentage grote appartementen. In Best, Nuenen, Waalre en Son en Breugel 
zijn geen grote appartementen in de bereikbare koopprijsklasse. In Waalre en Son en Breugel zijn juist wel veel 
kleine appartementen.

Tabel 5.13 Typen woningen bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezinswoningen
5.949 4.129 1.155 1.710 805 960 293 481 364 15.846

55% 87% 83% 89% 78% 80% 96% 95% 99% 71%

Rijwoning (hoek/ 
tussen)

5.906 3.894 1.090 1.610 764 862 273 450 344 15.193

55% 82% 79% 83% 75% 72% 90% 89% 94% 68%

Luxe woning     
(2-onder-1-kap-
woning/vrijstaand)

43 235 65 100 41 98 18 31 20 651

0% 5% 5% 5% 4% 8% 6% 6% 5% 3%

Appartement
4.826 601 231 219 219 235 12 24 3 6.370

45% 13% 17% 11% 21% 20% 4% 5% 1% 29%

Op verdieping 
zonder lift

2.194 68 52 50 123 21 6 0 0 2.514

20% 1% 4% 3% 12% 2% 2% 0% 0% 11%

Begane grond/ op 
verdieping met lift

2.632 533 179 169 96 214 6 24 3 3.856

24% 11% 13% 9% 9% 18% 2% 5% 1% 17%

Totaal
10.775 4.730 1.386 1.929 1.024 1.195 305 505 367 22.216

100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5.14 Grootte koopappartementen bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Appartement:      
1 of 2 kamers

705 31 77 66 32 97 2 17 3 1.030

15% 5% 33% 30% 15% 41% 17% 71% 100% 16%

Appartement:     
3 kamers

3.237 555 103 127 151 138 10 7 0 4.328

67% 92% 45% 58% 69% 59% 83% 29% 0% 68%

Appartement:     
4 of meer kamers

884 15 51 26 36 0 0 0 0 1.012

18% 3% 22% 12% 16% 0% 0% 0% 0% 16%

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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In de kleinere gemeenten zijn weinig kleine eengezinswoningen (tabel 5.15). In Waalre is dit juist niet het geval, hier 
is het percentage kleine eengezinswoningen het hoogst van alle gemeenten. In Nuenen en Son en Breugel zijn er 
hoge percentages grote eengezinswoningen.

Verwacht zou worden dat de woningen in de steden Eindhoven en Helmond kleiner zijn dan in de 
randgemeenten, maar dit is niet het geval. De woningen in de twee grote steden zitten op en rond het 
gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven (tabel 5.14 en 5.15).

Kijkend naar het aantal beschikbare koopwoningen in vergelijking tot het totale aantal bereikbare koopwoningen 
(tabel 5.16) zijn in de verschillende gemeenten ten opzichte van elkaar geen grote verschillen zichtbaar. Wel 
liggen ze duidelijk hoger dan de percentages bij de huurwoningen.

Tabel 5.15 Grootte koopeengezinswoningen bereikbare klasse (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezins: 3 of 
minder kamers

772 418 181 217 52 47 17 113 9 1.826

13% 10% 16% 13% 7% 5% 6% 24% 3% 12%

Eengezins:        
4 kamers

2.043 1.631 621 588 387 456 81 189 102 6.098

34% 40% 54% 34% 48% 48% 28% 39% 28% 38%

Eengezins: 5 of 
meer kamers

3.134 2.080 353 905 366 457 195 179 253 7.922

53% 60% 40% 53% 45% 47% 66% 37% 69% 50%

Tabel 5.16 Beschikbaarheidspercentage koopwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Beschikbare 
koopwoningen

912 544 153 162 81 72 32 41 43 2.040

Bereikbare 
koopwoningen

10.775 4.730 1.386 1.929 1.024 1.195 305 505 367 22.216

Percentage 8% 12% 11% 8% 8% 6% 10% 8% 12% 9%
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In Helmond zijn verhoudingsgewijs meer eengezinswoningen beschikbaar dan appartementen (tabel 5.17). 
In Valkenswaard zijn juist meer appartementen beschikbaar dan eengezinswoningen. In Veldhoven liggen 
deze aantallen vrijwel gelijk. In Waalre en Son en Breugel is weinig tot geen aanbod in de luxere typen 
eengezinswoningen en appartementen. Alleen in Best zijn meer beschikbare appartementen met lift dan 
appartementen zonder lift.

In Nuenen en Waalre zijn geen kleine appartementen beschikbaar in de bereikbare koopprijsklasse. In 
Waalre zijn juist veel appartementen die een gemiddelde grootte hebben van drie kamers en zijn er geen 
grote appartementen. In Best zijn ook veel appartementen met een gemiddelde grootte, maar zijn geen grote 
appartementen.

Tabel 5.17 Typen beschikbare koopwoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezinswoning 446 423 75 131 26 42 24 23 35 1.225

Rijwoning 430 393 70 116 22 32 18 22 34 1.137

Luxe woning 16 30 5 15 4 10 6 1 1 88

Appartement 466 121 78 31 55 30 8 18 8 815

Op verdieping 
zonder lift

289 80 66 18 44 12 6 16 7 538

Begane grond/ op 
verdieping met lift

177 41 12 13 11 18 2 2 1 277

Totaal 912 544 153 162 81 72 32 41 43 2.040

Tabel 5.18 Grootte beschikbare koopappartementen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Appartement:     
1 of 2 kamers

134 7 17 10 22 5 0 1 3 199

Appartement:     
3 kamers

245 67 46 14 28 25 4 16 3 448

Appartement:     
4 of meer kamers

87 47 15 7 5 0 4 1 2 168

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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In tabel 5.19 is te zien dat er in Veldhoven, Valkenswaard en Waalre geen duidelijk groter aanbod in grote 
eengezinswoningen is in vergelijking met eengezinswoningen met een gemiddelde grootte van vier kamers.

In Geldrop-Mierlo en Nuenen hebben de woningen altijd of bijna altijd een eigen buitenruimte (tabel 5.20). In 
Veldhoven en Waalre komt het relatief vaak voor dat de woning geen privé buitenruimte heeft.

5.4 Conclusie

Aan de hand van alle cijfers over aantallen woningen, typen woningen en kwaliteit van de woningen in de 
bereikbare klassen kan nu een antwoord worden gegeven op deelvraag 5: Wat is het aanbod van verschillende 
typen woningen ivoor de scheefwoners?

In Geldrop-Mierlo en Best is het percentage huurwoningen in de bereikbare huurprijsklasse lager dan het 
gemiddelde van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In de gemeenten Veldhoven, Nuenen en Son en Breugel is 
dit percentage duidelijk hoger dan het gemiddelde. In deze gemeenten zijn juist weinig koopwoningen in de 
bereikbare klasse. Hier is vooral een dure koopsector aanwezig. De gemeente Nuenen heeft in het Stedelijk 
Gebied het duurste bezit van koopwoningen. Dit geldt ook voor de koopsector in de gemeente Waalre. In 
de grote steden Eindhoven en Helmond is met 22% en 23% een relatief grote bereikbare koopsector. Deze 
steden kennen ook een goedkopere koopwoningvoorraad. Dus in Veldhoven, Nuenen en Son en Breugel is 
vooral veel aanbod in het bereikbare huursegment en in Eindhoven en Helmond is de meeste keuze is het 
bereikbare koopsegment. Als ook de goedkope huurvoorraad van particuliere verhuurders mee wordt genomen, 
is in Best de minste keuze (één op de tien woningen is dan bereikbaar). In Helmond en Geldrop-Mierlo is ook 
minder keuze dan in de overige gemeenten. In de gemeenten Veldhoven, Nuenen en Son en Breugel is na het 
meenemen van de particuliere sociale voorraad veruit het meeste aanbod.

Tabel 5.19 Grootte beschikbare koopeengezinswoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Eengezins: 3 of 
minder kamers

48 43 9 14 1 1 1 1 1 119

Eengezins:        
4 kamers

143 100 32 43 12 13 4 10 2 359

Eengezins: 5 of 
meer kamers

255 280 34 74 13 28 19 12 32 747

Tabel 5.20 Privé buitenruimte beschikbare koopwoningen (Funda, 2013 eigen bewerking)

Eind- 
hoven

Hel- 
mond

Veld- 
hoven

Geldrop-
Mierlo

Valkens-
waard

Best Nuenen Waalre
Son en 
Breugel

Stedelijk 
Gebied

Tuin 438 386 80 131 29 40 24 23 29 1.180

Balkon/dakterras 337 76 34 31 38 22 6 8 6 558

Geen 
buitenruimte

137 82 39 0 14 10 2 10 8 302

Totaal 912 544 153 162 81 72 32 41 43 2.040
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In de bereikbare huurklasse is gemiddeld 45% een eengezinswoning en 55% een appartement. In de bereikbare 
koopprijsklasse is gemiddeld 71% een eengezinswoning en 29% een appartement. In de kleine gemeenten 
zijn vooral veel eengezinswoningen te vinden en in de grote gemeenten Eindhoven en Helmond vooral veel 
appartementen, met uitzondering voor Helmond in de koopsector waar ook veel koopeengezinswoningen 
zijn. Eindhoven heeft in beide sectoren meer appartementen dan het gemiddelde. De eengezinshuurwoningen 
zijn gemiddeld even vaak een rijwoning als een luxere woning. In Valkenswaard en Best zijn duidelijk meer 
rijwoningen en in Son en Breugel zijn duidelijk meer luxe woningen. In de eengezinswoningen in de koopsector 
zijn meer rijwoningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven dan luxe woningen. Vooral in de drie kleinste gemeenten 
(Nuenen, Waalre en Son en Breugel) is dit het geval. In Eindhoven zijn zelfs helemaal geen luxe woningen 
aanwezig. Kijkend naar de appartementen in de bereikbare huursector zijn het vaker appartementen op een 
verdieping met lift of op de begane grond dan appartementen zonder lift. In de koopsector is dit verschil tussen 
deze typen appartementen kleiner. Met als enige uitzondering Valkenswaard, waar meer appartementen zonder 
lift aanwezig zijn. 

Qua grootte is er weinig verschil tussen de huur- en koopsector. In beide sectoren komen met iets meer dan 
de helft van de appartementen de driekamerappartementen het meest voor ten opzichte van appartementen 
met één of twee kamers of appartementen met vier of meer kamers. Eengezinswoningen komen met vier 
kamers of met vijf of meer kamers even vaak voor in de huursector (44%). In de koopsector komen deze twee 
groottes van eengezinswoningen ook het meest voor, met iets vaker een woning met vijf of meer kamers dan 
een woning met vier kamers. In de drie grootste randgemeenten Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard 
zijn de eengezinshuurwoningen vaker kleiner en in de drie kleinste gemeenten Nuenen, Waalre en Son en 
Breugel zijn deze woningen vaker groter. De huurappartementen kennen in Eindhoven een goede spreiding over 
de verschillende groottes. In Best zijn de huurappartementen kleiner dan gemiddeld en in Geldrop-Mierlo zijn ze 
groter dan gemiddeld. In de koopsector zijn de appartementen in Waalre en Son en Breugel veel kleiner dan 
gemiddeld. De eengezinskoopwoningen zijn in Waalre kleiner dan gemiddeld en in Nuenen en Son en Breugel 
groter dan gemiddeld. 

De beschikbare koopwoningen vormen een redelijke afspiegeling van de bereikbare koopwoningen op het 
gebied van typen woningen en woninggroottes, omdat de beschikbare woningen maar kleine aantallen zijn, is 
het lastig te vergelijken met de totale bereikbare voorraad. Bij de bereikbare huurwoningen is dit iets minder het 
geval dan bij de koopwoningen. De beschikbaarheidspercentages liggen bij de huurwoningen met gemiddeld 
4% ook duidelijk lager dan bij de koopwoningen met gemiddeld 9%. De scheefwoners hebben in de koopsector 
meer keuze dan in de huursector. De huurwoningen in de grote steden Eindhoven en Helmond hebben vaak 
geen privé buitenruimte, bij de koopwoningen in de steden is vaker een buitenruimte aanwezig dan bij de 
huurwoningen. 

Scheefwoners wensen een woning met meer kwaliteit dan hun huidige woning. Als ze een huurwoning zoeken, 
kunnen ze voor appartementen het beste terecht in Eindhoven of Waalre en voor eengezinswoningen in Nuenen 
of Son en Breugel. Hiervoor is gekeken naar het percentage bereikbare woningen van de totale voorraad, 
naar het percentage appartementen en eengezinswoningen en naar de grootte van de woningen. Wanneer de 
scheefwoners een koopwoning zoeken, kan het beste gezocht worden naar appartementen in Eindhoven of 
Valkenswaard en naar eengezinswoningen in Helmond en Geldrop-Mierlo.

Hoofdstuk 5 - Aanbod voor scheefwoners in Stedelijk Gebied Eindhoven
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120 Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven

Voor het verminderen van scheefheid is het belangrijk te kijken waar op de woningmarkt zich knelpunten 
voordoen. In welke woningtypen of in welke prijsklassen en voor welke doelgroepen is de vraag groter dan 
het aanbod? Door op deze knelpunten in te spelen, is de kans groter dat elk huishouden terecht komt in 
een woning die voor ieder specifieke doelgroep bedoeld is. In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op 
deelvraag 6: Waar zitten de knelpunten voor scheefwoners op de woningmarkt? Het is namelijk pas zinvol om 
te gaan focussen op het doorstromen van de groep scheefwoners als het aanbod van woningen aansluit op de 
kenmerken, de wensen en de mogelijkheden van de scheefwoners (Wilkens & van Meggelen, 2012).

Dit hoofdstuk bestaat uit twee scenario’s. In het eerste scenario zal worden bekeken waar knelpunten 
aanwezig zijn tussen de woonwens van verhuisgeneigde scheefwoners en het aanbod voor verhuisgeneigde 
scheefwoners. De confrontaties zullen worden uitgevoerd voor de scheefwoners in de secundaire doelgroep. 
De woningen zullen worden vergeleken op aantal woningen, eigendom van de woningen, type woningen, 
grootte van de woning en aanwezigheid buitenruimte. Er zal worden gekeken waar overschotten of tekorten 
zijn en hoe groot deze overschotten of tekorten zijn. Dit wordt gedaan om te kijken of de groep verhuisgeneigde 
scheefwoners wel kan verhuizen. In het tweede scenario zal worden bekeken waar en hoe groot de knelpunten 
zijn als alle scheefwoners zouden moeten doorstromen naar de vrije sector. In het eerste scenario kan het 
doorstromen als vrijwillig worden gezien en in het tweede scenario kan het doorstromen als verplicht worden 
gezien. De uitkomsten van deze twee scenario’s kunnen als ondersteuning dienen voor de te kiezen strategie 
voor de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven. 

Voor de confrontaties zal gebruik gemaakt worden van de beschikbare en bereikbare voorraad voor 
scheefwoners. Als de woonwensen meer algemeen worden vergeleken met de bereikbare woningvoorraad 
vallen een aantal dingen op. Er zijn te weinig huurwoningen en teveel koopwoningen. Dit is met name het geval 
in de kleinere gemeenten. In de huursector is de verdeling over eengezinswoningen en appartementen goed, in 
de koopsector zijn er in verhouding teveel appartementen aanwezig. Op het gebied van de grootte van zowel 
de eengezinswoningen als de appartementen komen vraag en aanbod goed overeen. Eengezinswoningen 
zijn vier of vijf kamers groot en appartementen drie kamers. Helaas zijn er geen cijfers beschikbaar over de 
woningvoorraad op het gebied van de aanwezigheid van een privé buitenruimte, waardoor vraag en aanbod 
niet met elkaar kunnen worden vergeleken.

De scenario’s worden uitgevoerd op het niveau van de drie subregio’s met Eindhoven als grote stedelijke 
gemeente, Helmond als middelgrote gemeente en de overige gemeenten samen als de kleinere gemeenten. De 
scheefwoners hebben aangegeven dat ze bij het zoeken naar een andere woning het eerst hun eisen willen 
aanpassen op het gebied van de locatie van de woning (figuur 4.5). Daarom is gekozen om de randgemeenten 
als één regio mee te nemen in de confrontaties. Bij het confronteren van de vraag van scheefwoners met het 
aanbod is eerst gekeken of er grote verschillen aanwezig zijn tussen de aantallen scheefwoners in de huidige 
gemeenten en de aantallen scheefwoners in dezelfde gemeenten nadat ze zijn doorgestroomd. Hiervoor is in 
§4.1 de huidige locatie al uitgezet tegen de gewenste locatie. Hieruit bleek dat het grootste gedeelte van de 
scheefwoners (59%) in dezelfde gemeente wil blijven wonen en ook nog een groot deel (24%) weet het nog niet. 
Van de overgebleven 17% wil 10% naar een gemeente verhuizen buiten het Stedelijk Gebied Eindhoven. De 7% 
die overblijft wil in Eindhoven, Son en Breugel en Waalre gaan wonen. Een groot gedeelte hiervan woont op dit 
moment in de gemeente Eindhoven. Daarmee kan gezegd worden dat er iets meer druk verwacht wordt op de 
gemeenten Son en Breugel en Waalre ten opzichte van de overige gemeenten. 

6.1 Scenario I: Doorstromen verhuisgeneigde scheefwoners

In het eerste scenario wordt gekeken wat de gevolgen zullen zijn als de groep verhuisgeneigde scheefwoners 
gaat verhuizen. Hierbij zal worden bekeken of dit mogelijk is gezien de hoeveelheid te koop en te huur staande 
woningen in de regio. Verder zal bekeken worden of de aangeboden woningen overeenkomen met de 
woonwensen op het gebied van type woning, grootte van de woning en het hebben van een privé buitenruimte. 
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De verhuisgeneigde scheefwoners willen het liefst verhuizen vanwege de kwaliteit van de huidige woning. Met 
één op de vier van de verhuisgeneigde scheefwoners is dit de meest genoemde reden (figuur 4.1). Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de nieuwe woning beter moet zijn dan die van de huidige woning. 
Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de beschikbare woningen goed te vergelijken met de woonwensen. 

Voor het vergelijken van de vraag met het aanbod zal het databestand met een ander weegfactor worden 
gebruikt. De vraag van woningen door scheefwoners wordt nu berekend met de weegfactor voor de 
gewenste situatie in plaats van met de weegfactor voor de huidige situatie. Hierdoor ontstaan de aantallen die 
daadwerkelijk in de nieuwe situatie aanwezig zijn. Wanneer de aantallen scheefwoners met de weegfactor 
voor gewenste situatie gewogen worden, zijn er 6.142 verhuisgeneigde scheefwoners. Hiervan zoeken 2.849 
huishoudens een koopwoning, 3.189 een huurwoning en 104 een bouwkavel. Voor het uitzetten van vraag 
en aanbod zullen de huishoudens die een bouwkavel wensen niet worden meegenomen. Op deze manier 
blijven 6.038 scheefwonende huishoudens over. Van deze 6.038 scheefwonende huishoudens zullen in 
de confrontaties alleen de scheefwoners uit de secundaire doelgroep worden meegenomen. Dit zijn 3.283 
huishoudens.

Om te kijken hoe de grootte van de groep starters met een primair inkomen (zij zoeken hoogstwaarschijnlijk 
een sociale woning) zich verhoudt tot de grootte van de groep verhuisgeneigde scheefwoners zijn deze twee 
aantallen voor de subregio’s tegen elkaar uitgezet. Hiervoor zijn zowel de scheefwoners met een secundair als 
met een tertiair inkomen meegenomen. Hierbij vormt het aantal verhuisgeneigde scheefwoners het aanbod en 
het aantal starters met een primair inkomen de vraag.

Er blijkt dat er meer starters in de verschillende subregio’s een woning zoeken dan dat er woningen vrijkomen 
als alle verhuisgeneigde scheefwoners zouden doorstromen. De verwachting is dat de druk op de sociale 
huursector wel afneemt, maar wel aanwezig blijft.

Totaal aanbod
In tabel 6.2 zijn het aantal woningen dat in de subregio’s wordt aangeboden en zich in de bereikbare sector 
bevindt uitgezet tegen de vraag van de verhuisgeneigde scheefwoners in de secundaire doelgroep. Hierdoor kan 
worden bekeken of er overschotten of tekorten van woningen zijn.

Tabel 6.1 Grootte groep verhuisgeneigde scheefwoners uitgezet tegen starters  (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Verhuisgeneigde 
scheefwoners

4.444 1.177 1.198 6.819

Vraag

Starters (primaire 
doelgroep)

7.903 2.241 6.450 16.594

Verschil -3.459 -1.064 -5.252 -9.775
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In Eindhoven is een groot tekort aan beschikbare woningen in de bereikbare sector voor de groep 
verhuisgeneigde scheefwoners in de secundaire doelgroep (tabel 6.2). In Helmond is een kleiner tekort. In 
de randgemeenten zijn voldoende beschikbare woningen in de middeldure sector als naar het totale aantal 
woningen gekeken wordt. Wel wordt verwacht dat er iets meer vraag zal zijn naar woningen in de gemeenten 
Son en Breugel en Waalre binnen de randgemeenten. Als naar het Stedelijk Gebied als totaal wordt gekeken, is 
er een tekort aan woningen voor de verhuisgeneigde scheefwoners.

Eigendom

Als de vraag van de aantallen beschikbare koop- en huurwoningen in de middeldure sector worden uitgezet 
tegen de vraag van de scheefwoners met een inkomen tussen de inkomensgrens en 43.000 euro (tabel 6.3) 
is te zien dat in de koopsector overschotten te zien zijn en in de huurwoningen duidelijke tekorten. Dit is in alle 
subregio’s zichtbaar, met in Eindhoven waar het grootste tekort is in de middeldure huursector. 

Tabel 6.2 Tekorten en overschotten woningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Woningen 976 632 649 2.257

Vraag

Verhuisgeneide 
scheefwoners

2.008 676 599 3.283

Verschil -1.032 -44 50 -1.026

Tabel 6.3 Tekorten en overschotten koop- en huurwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Koopwoningen 912 544 584 2.040

Huurwoningen 64 88 65 217

Vraag

Koopwoningen 710 111 196 1.017

Huurwoningen 1.298 565 403 2.266

Verschil

Koopwoningen 202 433 388 1.023

Huurwoningen -1.234 -477 -338 -2.049

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Type huurwoning

In tabel 6.4 is te zien dat in alle typen huurwoningen tekorten in de middeldure huursector zijn. Als verder 
wordt ingezoomd voor welke type huurwoningen deze tekorten groot zijn, dan is te zien dat in Eindhoven 
vooral een tekort is in huurappartementen en dan vooral in appartementen met een lift. Ook is er een 
tekort in eengezinswoningen voornamelijk in rijwoningen. In Helmond zijn ongeveer evenveel tekorten in de 
eengezinswoningen en in de appartementen. Binnen deze twee typen zijn vooral te korten in rijwoningen en in 
appartementen met lift. Voor appartementen zonder lift is geen tekort. In de randgemeenten is hetzelfde beeld te 
zien als in Helmond.

Tabel 6.4 Tekorten en overschotten typen huurwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Eengezinswoning 7 40 27 74

Rijwoning 4 33 13 50

Luxe woning 3 7 14 24

Appartement 57 48 38 143

Zonder lift 43 36 29 108

Met lift 14 12 9 35

Vraag

Eengezinswoning 461 299 201 961

Rijwoning 298 183 141 622

Luxe woning 163 116 60 339

Appartement 838 266 201 1.305

Zonder lift 177 0 0 177

Met lift 661 266 201 1.128

Verschil

Eengezinswoning -454 -259 -174 -887

Rijwoning -294 -150 -128 -572

Luxe woning -160 -109 -46 -315

Appartement -781 -218 -163 -1.162

Zonder lift -134 36 29 -69

Met lift -647 -254 -192 -1.093
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Type koopwoning

Als hetzelfde wordt gedaan voor de tekorten en overschotten in de koopsector (tabel 6.5), dan valt op dat 
vooral veel overschotten zijn voor de verschillende typen woningen. In alle subregio’s blijkt geen vraag te zijn 
naar koopappartementen, alle appartementen die te koop worden aangeboden in de bereikbare sector zijn 
overbodig. In Eindhoven is een tekort aan eengezinswoningen en dan alleen voor de luxe woningen.

Tabel 6.5 Tekorten en overschotten typen koopwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Eengezinswoning 446 423 356 1.225

Rijwoning 430 393 314 1.137

Luxe woning 16 30 42 88

Appartement 466 121 228 815

Zonder lift 289 80 169 538

Met lift 177 41 59 277

Vraag

Eengezinswoning 710 111 196 1.017

Rijwoning 301 111 144 556

Luxe woning 409 0 57 466

Appartement 0 0 0 0

Zonder lift 0 0 0 0

Met lift 0 0 0 0

Verschil

Eengezinswoning -264 312 160 208

Rijwoning 129 282 170 581

Luxe woning -393 30 -15 -378

Appartement 466 121 228 815

Zonder lift 289 80 169 538

Met lift 177 41 59 277

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Aantal kamers eengezinswoningen

Kijkend naar het aantal kamers van de aangeboden eengezinswoningen in tabel 6.6, blijkt dat in 
Eindhoven tekorten zijn in woninggroottes met drie of minder kamers en woningen met vier kamers. Dit 
geldt ook voor de randgemeenten, alleen zijn de tekorten hier kleiner. In Helmond is alleen een tekort voor 
woningen met vier kamers. Grote woningen hebben in alle drie de subregio’s een overschot. Wanneer 
men een huureengezinswoning wenst, heeft deze vaker een kleiner aantal kamers dan als men een 
koopeengezinswoning wenst. Dus kan gezegd worden dat de grote koopeengezinswoningen vooral als 
overschot aanwezig zijn op de woningmarkt.

Tabel 6.6 Tekorten en overschotten aantal kamers eengezinswoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

3 of minder kamers 49 60 29 138

4 kamers 148 106 122 376

5 of meer kamers 976 297 232 1.505

Vraag

3 of minder kamers 193 41 92 326

4 kamers 471 247 180 898

5 of meer kamers 507 97 181 785

Verschil

3 of minder kamers -144 19 -63 -188

4 kamers -323 -141 -58 -522

5 of meer kamers 469 200 51 720
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Aantal kamers appartementen

Bij de groottes van de appartementen (tabel 6.7) is te zien dat hier juist overschotten zijn in de kleine woningen. 
In de randgemeenten komt het aanbod verder redelijk goed overeen met de vraag. In Helmond is een tekort 
in appartementen met drie kamers, hierin is in Eindhoven ook het grootste tekort. Ook is in Eindhoven nog een 
tekort in appartementen met vier of meer kamers.

Buitenruimte
Als laatste zal de buitenruimte van de aangeboden woningen worden vergeleken met de vraag naar 
buitenruimte van de verhuisgeneigde scheefwoners in de secundaire doelgroep. In het Woonbehoeftenonderzoek 
hoefde het verhuisgeneigde scheefwonende huishouden niet te kiezen tussen één van de drie hierboven 
beschreven opties, maar kon men ook kiezen voor een tuin en/of balkon. Zo kan niet achterhaald worden wat 
men het liefst wenst. Gekozen is om voor de scheefwoners die geen duidelijke voorkeur hebben de wensen te 
verspreiden over de opties tuin en balkon. Hierdoor ontstaat tabel 6.8 als de vraag en het aanbod tegen elkaar 
wordt uitgezet. In Eindhoven zijn vooral tekorten in woningen met een tuin en in woningen met een balkon. In 
Helmond en in de randgemeenten zijn tekorten in woningen met een balkon. Duidelijk is te zien dat er teveel 
woningen zijn die geen buitenruimte hebben.

Tabel 6.7 Tekorten en overschotten aantal kamers appartementen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

2 of minder kamers 174 30 62 266

3 kamers 258 83 163 504

4 of meer kamers 52 56 41 149

Vraag

2 of minder kamers 69 0 0 69

3 kamers 607 266 166 1.039

4 of meer kamers 162 0 35 197

Verschil

2 of minder kamers 105 30 62 197

3 kamers -349 -183 -3 -535

4 of meer kamers -110 56 6 -48

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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6.2 Scenario II: Doorstromen alle scheefwoners

In het tweede scenario wordt gekeken wat de gevolgen zullen zijn als niet alleen de verhuisgeneigde 
scheefwoners, maar ook de niet-verhuisgeneigde scheefwoners zouden moeten verhuizen. In dit scenario zal 
worden bekeken in welke typen en welke grootten van woningen dit wel mogelijk is en waar dit niet mogelijk is. 

Ook hier zal eerst worden bekeken wat de gevolgen zijn als alle scheefwoners (in dit geval zowel de secundaire 
als de tertiaire doelgroep) zouden doorstromen voor druk op de sociale huursector, oftewel hoe verhoudt de 
vraag naar sociale woningen door starters zicht tot de leegkomende sociale woningen.

In tabel 6.9 is te zien dat het aanbod nu groter zal zijn dan de vraag door starters naar sociale huurwoningen 

Tabel 6.8 Tekorten en overschotten vorm van privé buitenruimte (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Tuin 442 404 380 1.226

Balkon 354 94 173 621

Geen buitenruimte 180 134 96 410

Vraag

Tuin 1.080 312 375 1.767

Balkon 907 275 281 1.463

Geen buitenruimte 21 69 0 90

Verschil

Tuin -638 92 5 -541

Balkon -553 -181 -108 -842

Geen buitenruimte 159 65 96 320

Tabel 6.9 Grootte groep scheefwoners uitgezet tegen starters  (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Verhuisgeneigde 
scheefwoners

11.058 3.361 5.204 19.623

Vraag

Starters (primaire 
doelgroep)

7.903 2.241 6.450 16.594

Verschil 3.155 1.120 -1.246 3.029
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in de gemeenten Eindhoven en Helmond. Opgemerkt moet worden dat er in de grotere steden Eindhoven en 
Helmond veel vestigers zijn door kenniswerkers (personen vanutit het buitenland die in regio Eindhoven komen 
werker). Wel zal er meer ruimte komen op de sociale huurwoningmarkt. In de randgemeenten is nog steeds een 
tekort aan sociale huurwoningen. 

In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn 19.622 scheefwoners. In dit scenario zullen alle scheefwoners worden 
meegenomen met een inkomen in de secundaire doelgroep (dus niet de scheefwoners met een inkomen hoger 
dan 43.000 euro). Dit betreft 12.667 scheefwoners. Wanneer in deze paragraaf over scheefwoners wordt 
gesproken, worden alleen de scheefwoners in de secundaire doelgroep bedoeld. Volgens dezelfde werkwijze 
als in het eerste scenario zullen de knelpunten in beeld worden gebracht als de 12.667 scheefwoners verhuizen 
en een woning moeten vinden in de bereikbare koop- en huursector. Omdat in het Woonbehoeftenonderzoek 
van het SRE niet gevraagd is naar de wensen van de niet-verhuisgeneigde scheefwoners, kan hier niets over 
gezegd worden. Om toch de aantallen van alle scheefwoners te confronteren met het aanbod, zullen de 
wensen van de verhuisgeneigde scheefwoners worden gebruikt. Deze aantallen zullen worden opgehoogd tot 
12.667 scheefwoners. Dit zal worden gedaan door alleen te kijken naar aantallen per subregio. 

Voor alle aantallen verhuisgeneigde scheefwoners in Eindhoven zal de vraag met 3,43 vermenigvuldigd moeten 
worden om tot het totaal aantal scheefwoners te komen. Voor Helmond zal de vraag met 3,77 vermenigvuldigd 
worden en voor de aantallen in de randgemeenten zullen de aantallen met 5,39 vermenigvuldigd worden.

Totaal aanbod

Tabel 6.10 Omrekenfactor verhuisgeneigde scheefwoners naar alle scheefwoners (SRE, 2011 eigen bewerking)

Verhuisgeneigde 
scheefwoners

Alle 
scheefwoners

Factor

Eindhoven 2.008 6.889 3,43

Helmond 676 2.549 3,77

Randgemeenten 599 3.229 5,39

Stedelijk Gebied 3.283 12.667 3,86

Tabel 6.11 Tekorten en overschotten woningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Woningen 976 632 649 2.257

Vraag

Scheefwoners 6.889 2.549 3.229 12.667

Verschil -5.913 -1.917 -2.580 -10.410

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Wanneer alle scheefwoners met een inkomen in de secundaire doelgroep zouden moeten verhuizen naar de 
bereikbare sector zijn nu ook in de randgemeenten te weinig woningen aanwezig (tabel 6.11). Het grootste tekort 
aan woningen is in de gemeente Eindhoven.
 
Eigendom

In tabel 6.12 valt direct op dat overal grote tekorten zijn, zowel in de koopsector als in de huursector. Alleen in 
Helmond zijn voldoende koopwoningen beschikbaar, maar wel weer een groot tekort in huurwoningen.

Tabel 6.12 Tekorten en overschotten koop- en huurwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Koopwoningen 912 544 584 2.040

Huurwoningen 64 88 65 217

Vraag

Koopwoningen 2.436 419 1.057 3.911

Huurwoningen 4.453 2.130 2.172 8.756

Verschil

Koopwoningen -1.524 125 -473 -1.871

Huurwoningen -4.389 -2.042 -2.107 -8.539
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Type huurwoning

Wanneer alle scheefwoners een woning gaan zoeken in de bereikbare huursector ontstaan alleen maar grotere 
tekorten dan de tekorten die er al waren als alleen de verhuisgeneigde scheefwoners verhuisden. Het probleem 
wordt alleen maar groter.

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Eengezinswoning 7 40 27 74

Rijwoning 4 33 13 50

Luxe woning 3 7 14 24

Appartement 57 48 38 143

Zonder lift 43 36 29 108

Met lift 14 12 9 35

Vraag

Eengezinswoning 1.582 1.127 1.084 3.793

Rijwoning 1.022 690 760 2.472

Luxe woning 559 437 323 1.320

Appartement 2.875 1.003 1.084 4.962

Zonder lift 607 0 0 607

Met lift 2.268 1.003 1.084 4.354

Verschil

Eengezinswoning -1.575 -1.087 -1.057 -3.719

Rijwoning -1.018 -657 -747 -2.422

Luxe woning -556 -430 -309 -1.296

Appartement -2.818 -955 -1.046 -4.819

Zonder lift -564 36 29 -499

Met lift -2.254 -991 -1.075 -4.319

Tabel 6.13 Tekorten en overschotten typen huurwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Type koopwoning

Wanneer gekeken wordt waar de tekorten en overschotten zijn op het gebied van typen koopwoningen als alle 
scheefwoners gaan verhuizen (tabel 6.14), blijven alle beschikbare koopappartementen overbodig. Hier is nog 
steeds geen vraag naar. Waar nog overschotten waren in de eengezinskoopwoningen bij het alleen verhuizen 
van de verhuisgeneigde scheefwoners, zijn hier nu ook tekorten ontstaan. In Eindhoven vaak in het type luxe 
woningen en in de randgemeenten vooral in het type rijwoningen.

Tabel 6.14 Tekorten en overschotten typen koopwoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Eengezinswoning 446 423 356 1.225

Rijwoning 430 393 314 1.137

Luxe woning 16 30 42 88

Appartement 466 121 228 815

Zonder lift 289 80 169 538

Met lift 177 41 59 277

Vraag

Eengezinswoning 2.436 419 1.057 3.911

Rijwoning 1.033 419 776 2.227

Luxe woning 1.403 0 307 1.710

Appartement 0 0 0 0

Zonder lift 0 0 0 0

Met lift 0 0 0 0

Verschil

Eengezinswoning -1.990 4 -701 -2.686

Rijwoning -603 -26 -462 -1.090

Luxe woning -1.387 30 -265 -1.622

Appartement 466 121 228 815

Zonder lift 289 80 169 538

Met lift 177 41 59 277
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Aantal kamers eengezinswoningen

Wanneer het beschikbare aanbod van eengezinswoningen op basis van aantal kamers wordt uitgezet tegen 
de aantallen van alle scheefwoners die verhuizen, is in tabel 6.15 te zien dat in alle woninggroottes tekorten zijn. 
De tekorten zijn vooral het grootst in woningen met een gemiddelde grootte van vier kamers. In Helmond zijn de 
tekorten het kleinst, voornamelijk in de kleine en grote eengezinswoningen.

Tabel 6.15 Tekorten en overschotten aantal kamers eengezinswoningen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

3 of minder kamers 49 60 29 138

4 kamers 148 106 122 376

5 of meer kamers 976 297 232 1.505

Vraag

3 of minder kamers 662 155 496 1.313

4 kamers 1.616 931 970 3.518

5 of meer kamers 1.739 366 976 3.081

Verschil

3 of minder kamers -613 -95 -467 -1.175

4 kamers -1.468 -825 -848 -3.142

5 of meer kamers -763 -69 -744 -1.576

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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Aantal kamers appartementen

Bij het verhuizen van alles scheefwoners, zijn er op het gebied van de grootte van appartementen lichte 
overschotten voor appartementen met  één of twee kamers in Helmond en in de randgemeenten. Vooral in de 
appartementen met drie kamers is in alle subregio’s een groot tekort. In Eindhoven en de randgemeenten zijn 
ook tekorten in appartementen met vier of meer kamers.

Tabel 6.16 Tekorten en overschotten aantal kamers appartementen (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

2 of minder kamers 174 30 62 266

3 kamers 258 83 163 504

4 of meer kamers 52 56 41 149

Vraag

2 of minder kamers 237 0 0 237

3 kamers 2.082 1.003 895 3.980

4 of meer kamers 556 0 189 744

Verschil

2 of minder kamers -63 30 62 29

3 kamers -1.824 -920 -732 -3.476

4 of meer kamers -504 56 -148 -595
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Buitenruimte

Voor de laatste confrontatie is het beschikbaar aanbod aan woningen met een tuin, met een balkon of zonder 
privé buitenruimte uitgezet tegen de totale vraag van alle scheefwoners. In dit scenario zijn in Eindhoven en in 
de randgemeenten nog steeds overschotten aan woningen zonder een privé buitenruimte. In Helmond is nu een 
tekort. In alle subregio’s zijn nu grote tekorten aan woningen met een tuin of balkon.

6.3 Conclusie

Nu de kansen voor de middeninkomens bekeken zijn in dit hoofdstuk kan een antwoord worden gegeven op 
deelvraag 6: Waar zitten de knelpunten voor scheefwoners op de woningmarkt?

In het eerste scenario wanneer de wensen van de verhuisgeneigde scheefwoners in de secundaire doelgroep 
worden uitgezet tegen het beschikbare aanbod in de bereikbare huur- en koopsector blijkt dat op bepaalde 
gebieden tekorten zijn en op andere gebieden overschotten. Het is belangrijk dat wordt gewerkt aan deze 
tekorten en overschotten, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en hierdoor de doorstroming 
kan worden verbeterd. Kijkend naar het totale aanbod zijn er tekorten in Eindhoven en Helmond. In de 
randgemeenten komt vraag en aanbod goed overeen. In alle drie subregio’s zijn er tekorten in de huurwoningen 
en overschotten in de koopwoningen. De tekorten in de huurwoningen zitten vooral in de appartementen 
met lift, ook eengezinswoningen kennen veel tekorten. In de koopwoningen zijn bijna overal overschotten te 
vinden. Met name in de rijwoningen en in de appartementen met lift. Daar waar in de huursector tekorten 
zijn, zijn in deze typen in de koopwoningen juist overschotten. Op het gebied van aantal kamers zijn in de 
eengezinswoningen tekorten in de eengezinswoningen met een kleine en gemiddelde grootte en overschotten in 
de grote eengezinswoningen. In de appartementen is juist een licht overschot in de kleine appartementen en een 
tekort in de appartementen met een gemiddelde en grote grootte. Als laatste is gebleken dat er tekorten zijn met 
woningen die een privé buitenruimte hebben.

In het tweede scenario wanneer gekeken wordt waar de knelpunten zitten als alle scheefwoners uit de 

Tabel 6.17 Tekorten en overschotten vorm van privé buitenruimte (Funda, 2013; SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Beschikbaar aanbod

Tuin 442 404 380 1.226

Balkon 354 94 173 621

Geen buitenruimte 180 134 96 410

Vraag

Tuin 3.705 1.176 2.021 6.903

Balkon 3.112 1.037 1.515 5.663

Geen buitenruimte 72 260 0 332

Verschil

Tuin -3.263 -772 -1.641 -5.677

Balkon -2.758 -943 -1.342 -5.042

Geen buitenruimte 108 -126 96 78

Hoofdstuk 6 - Knelpunten woningmarkt in Stedelijk Gebied Eindhoven
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secundaire doelgroep een woning gaan zoeken in de bereikbare sector, worden de knelpunten die in het eerste 
scenario gevonden zijn groter. Ook ontstaan nieuwe knelpunten. Zo zijn er nu ook tekorten in de koopwoningen 
in Eindhoven en in de randgemeenten. Daarnaast zijn in alle subregio’s nu ook tekorten in eengezinswoningen 
met vijf of meer kamers. Ook in Helmond en in de randgemeenten zijn nu tekorten voor woningen met een 
tuin. Conclusie is dat in alle subregio’s tekorten in woningen in de bereikbare sector zijn. Dit is vooral het 
geval in de huurwoningen. Er zijn nog steeds teveel koopappartementen. Nu is ook een tekort aanwezig aan 
eengezinswoningen die te koop staan. In eengezinswoningen is vooral een tekort in vierkamerwoningen en voor 
appartementen in driekamerappartementen. Er is geen tekort in kleine appartementen. Grootte appartementen 
zijn vooral te weinig in Eindhoven. Ook zijn er nog steeds veel te weinig woningen met een privé buitenruimte. 

Bij het eerste scenario zal de druk op de sociale huursector wel iets afnemen, maar wel aanwezig blijven. 
Het aantal starters met een primair inkomen dat een sociale huurwoning zal zoeken, is nog steeds groter 
dan het aanbod van woningen dat vrijkomt bij het doorstromen van alle verhuisgeneigde scheefwoners. In het 
tweede scenario wanneer alle scheefwoners doorstromen is er nog steeds een druk op de sociale sector in 
de randgemeenten. In Eindhoven en Helmond lijkt nu meer ruimte te zijn op de sociale huurmarkt. Dit komt ook 
wel overeen met het feit dat deze twee grote gemeenten een hoog percentage goedkope huurwoningen in de 
woningvoorraad hebben ten opzichte van de randgemeenten en dus een groot aantal scheefwoners. 

Kijkend naar de knelpunten zouden een aantal oplossingen geformuleerd kunnen worden om de voorraad beter 
op de vraag te laten aansluiten. Zo zouden veel koopwoningen omgezet kunnen worden in huurwoningen. Dit 
zou vooral gedaan kunnen worden bij koopappartementen. Het type woning maakt verder niet veel uit, in alle 
soorten zijn tekorten binnen de huursector. Een goede spreiding over de verschillende typen is gewenst. De 
aangeboden eengezinswoningen zijn vaak groter dan gewenst, misschien zijn er mogelijkheden om van drie 
woningen twee te maken. Bij het bouwen van appartementen moeten iets grotere appartementen gebouwd 
worden. Tot slot is het belangrijk dat bij alle nieuwbouwwoningen een privé buitenruimte aanwezig is.
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In dit hoofdstuk worden de regels die op dit moment voor scheefwoners gelden op nationaal niveau en op het 
regionale niveau van het Stedelijk Gebied Eindhoven behandeld. Verder worden de effecten van deze regels 
uitgewerkt. In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op deelvraag 7: Welke regelgeving geldt op dit 
moment op de woningmarkt en wat is hiervan het effect op de woningmarkt?

Anno 2013 functioneert de woningmarkt slecht, niet alleen de beperkte doorstroming is hiervan een oorzaak. Een 
andere belangrijke oorzaak is de complexiteit aan regels, wetten, publieke geldstromen en toezichthouders (Van 
der Rijst, 2012). Vooral bij de huidige regelgeving is geen goede relatie tussen de marktsituatie en het huurbeleid 
(Hoornstra, 2004). Er is voortdurend discussie over de overheidsinvloed. Geen invloed vanuit de overheid is niet 
haalbaar, dit zou namelijk negatieve effecten hebben op de betaalbaarheid voor de echt lage inkomens en ook 
op de ruimte. Voor woningen zouden veel te hoge prijzen gevraagd kunnen worden en men zou overal van 
alles kunnen gaan bouwen. Dit zou uit de hand kunnen lopen. Daarom is een vorm van overheidsinvloed altijd 
noodzakelijk. De overheid richt zich vooral op de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. 
Vooral de beschikbaarheid is op dit moment erg belangrijk op de woningmarkt (VROM, 2006). De overheid 
wil de scheefwoners aanpakken met het idee dat hoe minder scheefwoners er zijn, hoe verder de sociale 
huursector kan verkleinen (Buys, 2012) en hoe minder verstoring er van het mechanisme hoeft te zijn. 

Woonakkoord
In februari 2013 is een akkoord gesloten op de woningmarkt tussen de VVD, PvdA en de volgende partijen: 
D66, ChristenUnie en SGP. Na het Lenteakkoord (mei 2012) en het Regeerakkoord (oktober 2012) is het 
Woonakkoord gesloten. De meningen over het nieuwste akkoord zijn kritisch. Zo vindt Marja Elsinga in het 
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (nummer 2 in 2013) dat de nieuwe maatregelen druppels op een gloeiende 
plaat zijn en dat naar aanleiding van de felle kritiek de maatregelen vanuit het Regeerakkoord in veel gevallen 
alleen maar iets versoepeld zijn, in plaats van dat nog eens goed is nagedacht over de uitvoerbaarheid en de 
effecten van de maatregelen. Het doel van het woonakkoord is de bouw en daarmee de werkgelegenheid 
stimuleren, bevorderen van energiebesparing, starters helpen en tegengaan van scheefwonen (Rijksoverheid, 
2013b). 

In dit hoofdstuk zullen de regels die in het Woonakkoord staan en die direct of indirect betrekking hebben op het 
doorstromen van scheefwonen worden behandeld en zullen ook andere geldende regels worden besproken. 
De effecten zullen worden geanalyseerd voor de starters en voor de scheefwoners. De regels kunnen verdeeld 
worden in regels die betrekking hebben op de woningbouwcorporatie, op de huurmarkt en op de koopmarkt.

7.1 Woningcorporatie

Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol op de woningmarkt. Wanneer corporaties veel nieuwe woningen 
gaan bouwen, zal de werkgelegenheid in de bouw dit snel merken. Door de plannen en visies van corporaties 
positief te beïnvloeden kunnen de problemen op de woningmarkt goed aangepakt worden. Door de huidige 
regelgeving hebben corporaties vooral te maken met de nieuwe verhuurdersheffing, verkoop van sociale 
huurwoningen, verandering steun voor alleen DAEB-activiteiten en de 90% toewijzingsregeling. 

Verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing is een bezitsbelasting voor verhuurders met huurwoningen tot de liberalisatiegrens. De 
heffing geldt bij verhuur van meer dan tien huurwoningen en wordt berekend op basis van de totale WOZ-
waarde van alle woningen. De WOZ-waarde is de waarde van de woning welke door de gemeente is 
bepaald. Deze totale waarde wordt vervolgens verminderd met tien keer de gemiddelde WOZ-waarde. In 2013 
bedraagt de heffing 0,014% van de WOZ-waarde (Rijksoverheid, 2013c). Deze belasting geldt voornamelijk 
voor de woningcorporaties, aangezien zij het overgrote deel van de gereguleerde woningen bezitten. Deze 
heffing is bedoeld zodat de Rijksoverheid de verlaging van de overdrachtsbelasting voor koopwoningen kan 
financieren (§7.3). Daarnaast moet de overheid erg bezuinigen door de crisis en realiseert op deze manier meer 
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inkomsten via de verhuurders. De overheid heeft de inkomensafhankelijke huurverhogingen bedacht om het 
scheefwonen tegen te gaan (§7.2), maar ook om te zorgen dat de corporaties de verhuurdersheffing kunnen 
betalen. Hierdoor gaat het geld wat via de huurders extra binnenkomt direct weer door naar de overheid. De 
verhuurdersheffing zal in de komende jaren steeds verder oplopen tot een bedrag van 1,7 miljard in 2017. Dit 
moet door alle verhuurders in de gereguleerde sector in Nederland bijeen worden gebracht. In vergelijking kost 
het verlagen van de overdrachtsbelasting de overheid jaarlijks 1,2 miljard euro. 

De overheid verwacht dat de woningprijzen elk jaar zullen stijgen, daarom zal de verhuurdersheffing ook elk 
jaar iets stijgen. Alleen nu tijdens de crisis zijn de woningprijzen juist aan het dalen. De overheid gaat uit van het 
scenario dat de woningmarkt zich snel herstelt, in dat geval zouden de heffingen kunnen worden opgebracht. 
Als de crisis aanhoudt, kunnen veel problemen voor de corporaties ontstaan. Uit berekeningen van Ortec 
Finance blijkt dat tot 2017 de extra huurinkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhogingen niet voldoende 
zijn om de verhuurdersheffing te kunnen betalen (Priemus, 2013). De overheid zegt dat de corporaties de 
verhuurdersheffing niet alleen bij de huurders weg hoeven te halen, maar dat ook bezuinigd kan worden op 
de beheerkosten van corporaties, door lagere salarissen en uit verkoop van vastgoed. Wel moet worden 
opgemerkt dat de overheid de Vestia-heffing niet heeft meegenomen bij hun berekeningen (Priemus, 2013). 
Deze heffing hebben alle corporaties het afgelopen jaar moeten betalen vanwege het garant staan voor alle 
corporaties onderling. Wanneer een corporatie grote financiële problemen heeft (zoals Vestia afgelopen jaar), 
moeten de andere corporaties de corporatie in nood financieel ondersteunen.

Het effect van dit nieuwe beleidsinstrument is dat de solvabiliteit van corporaties sterk kan gaan dalen. Om 
ervoor te zorgen dat een corporatie financieel gezond blijft, moet worden bezuinigd. Dit zal als eerste gebeuren 
bij de nieuwbouw van woningen. In een slecht scenario verwacht Ortec Finance dat de nieuwbouw zelfs tot 
nul kan dalen (Priemus, 2013). Gevolg kan uiteindelijk zijn dat corporaties een beroep moeten doen op het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hierdoor zullen andere corporaties weer extra moeten betalen, zoals bij 
de Vestia-heffing ook is gebeurd. Uiteindelijk zal in het ergste geval de overheid alsnog moeten bijspringen om de 
financiële problemen bij corporaties te kunnen oplossen. Doordat de nieuwbouw sterk daalt, zal de werkloosheid 
in de bouwsector verder stijgen en zal ook het aantal faillissementen van bouwbedrijven toenemen. 

Daarnaast zijn er woningcorporaties die de huurverhogingen niet willen invoeren, omdat ze vinden dat de 
betaalbaarheid voor de lagere inkomens op deze manier in gevaar komt. Een ander effect van deze maatregel 
is dat institutionele beleggers door de verhuurdersheffing minder snel geneigd zijn om in Nederland te gaan 
investeren en bouwen (Priemus, 2013). 

Verkoop woningen (huurkoop varianten)
Voor een betere overgang tussen de twee koop- en huursector om zo de kloof iets te kunnen dichten, hebben 
woningcorporaties een vorm tussen huren en kopen bedacht. Op deze manier willen corporaties bereiken dat 
koopwoningen ook voor de lagere inkomens toegankelijk worden. Een andere belangrijke reden voor corporaties 
om woningen te verkopen is, naast het bevorderen van de doorstroming, ook het vasthouden en aantrekken 
van middeninkomens (RIGO, 2008). Deze tussenvorm kent de voor- en nadelen van het eigenaarschap. Zo 
is het onderhoud van de woning voor de nieuwe eigenaar en kan de eigenaar wel gebruik maken van de 
hypotheekrenteaftrek. Deze vorm kenmerkt zich doordat het ook de voordelen van de huurder behoudt, 
namelijk: het altijd kunnen terugvallen als betalingsproblemen ontstaan door inkomensdaling bijvoorbeeld (De 
Mooij & Stevens, 2003). Bij het kopen van de woning van de corporatie wordt een contract aangegaan waarbij 
de woning bij verkoop verplicht moet worden verkocht aan de corporatie. Bij een aantal nieuw bedachte 
varianten op deze tussenvorm hoeft de woning alleen maar aangeboden te worden aan de corporatie en kan 
de corporatie ook bepalen dat de woning doorverkocht mag worden aan een particuliere koper. De corporatie 
geeft de koper een korting op de marktwaarde van de woning. Hoe groter het verschil tussen de marktwaarde 
en de verkoopprijs, hoe lager het aandeel in de waardeontwikkeling voor de eigenaar. Hoe hoger de korting die 
wordt gegeven, hoe groter het risico voor de koper, want hoe meer er gedeeld moet worden (KEI, 2012b). Bij 
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waardestijging van de woning is dit erg gunstig, bij waardedaling is het juist ongunstig. Is de prijs van de woning 
bij terugverkoop gestegen dan wordt de winst gedeeld volgens een percentage wat aan de gegeven korting bij 
aankoop is gekoppeld. Is de woning minder waard geworden, dan wordt het verlies ook volgens dit percentage 
gedeeld.

In eerste instantie bleek dat corporaties vooral de huurwoningen van slechtere onderhoudsstaat gingen 
verkopen, hierover zijn vervolgens een aantal afspraken gemaakt (KEI, 2012a). De overheid heeft vervolgens een 
aantal regels opgesteld voor de verkoop. Zo moet minimaal 90% van de marktwaarde van de woning worden 
gevraagd door de corporatie, wel zijn hierop enkele uitzonderingen van toepassing (RIGO, 2008). 

In 2004 zijn varianten ontstaan op dit huurkoop-principe, ook wel Maatschappelijke Gebonden Eigendom 
genoemd. Koopgarant was de eerstvolgende variant. Er is weinig verschil met de MGE-constructie behalve in de 
risicomijdendheid van de corporatie (KEI, 2012c). In de loop der tijd zijn verschillende andere varianten ontstaan: 
Maatschappelijk Verantwoord Eigendom, Koopcomfort en Slimmer Kopen. Bij al deze regelingen wordt het 
aankoopbedrag of aankooprisico verlaagd, met als doel de woningen bereikbaar te laten worden voor de lagere 
inkomens. Daarnaast zijn er ook nog regelingen zoals Koop Goedkoop en Sociale Koop waarbij de grond wordt 
gehuurd en de woning wordt gekocht (RIGO, 2008). 

In de afgelopen tijd is gebleken dat vooral de scheefwoners, de lage middeninkomens, de sociale huurwoning 
sneller kopen. Tweederde van de woningen werden gekocht door mensen met een middeninkomen, terwijl de 
woningen juist bedoeld zijn voor de lagere inkomens (KEI, 2012a). Dat dit gebeurt is ook logisch aangezien zij 
iets meer te besteden hebben dan de lagere inkomens. In het Woonakkoord is afgesproken dat de regels voor 
verkoop aan institutionele beleggers en aan bewoners zullen worden versoepeld, dit in het belang voor een 
betere doorstroming op de woningmarkt (Priemus, 2013). 

Voordelen van dit instrument zijn (Baardewijk Beheer, 2013 & KEI, 2012a):
•	 De woningen blijven beschikbaar voor de lagere inkomens.
•	 Zekerheid dat de woning weer verkocht wordt.
•	 Minder risico voor prijsstijging of prijsdaling van de woning.
•	 De eigenaar kan gebruik maken van de regeling van de hypotheekrenteaftrek.
•	 De eigenaar van de woning mag zijn woning vrij aanpassen.
•	 De kwaliteit van de woningen stijgt, omdat eigenaren van woningen zich meer verantwoordelijk voelen voor 

de woning.
•	 Eigenaren van woningen voelen zich meer betrokken bij de buurt.
•	 Er komt meer variatie aan typen woningen in de wijk en dus meer menging tussen eigenaren en huurders.
•	 De koopmarkt wordt meer gevarieerd op het gebied van prijsklassen.
•	 De corporaties ontvangen geld wat besteed kan worden aan leefbaarheidsactiviteiten en aan nieuw- en 

verbouw van sociale woningen.
•	 Door de verkoop van sociale huurwoningen kunnen de portefeuilles van corporaties vernieuwd worden.

Nadelen van dit instrument zijn:
•	 De wachtlijsten van sociale woningen nemen niet af, er ontstaan immers minder sociale huurwoningen.
•	 Het is de vraag nu de corporaties de verhuurdersheffing moeten betalen of de extra inkomsten door de 

verkoop wel weer in de woningmarkt geïnvesteerd gaan worden.

Steun DAEB-activiteiten
De overheid steunt het bouwen van sociale woningen. Zij moeten hiervoor verantwoording afleggen aan de 
Europese Commissie. De Europese Commissie is al sinds 2005 in discussie met de Nederlandse overheid 
omdat ze vinden dat de overheid teveel steun geeft aan de woningmarkt en hierdoor de woningmarkt teveel 
wordt verstoord. De steun zou alleen gebruikt mogen worden voor huishoudens met lage inkomens (KEI, 2009). 

Hoofdstuk 7 - Huidige regelgeving woningmarkt
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De staatsteun bestaat uit projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het garant staan voor leningen 
aan corporaties door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het vragen van lagere grondkosten bij 
aankoop van grond van de gemeente (Rijksoverheid, 2013d). De steun is alleen bedoeld voor DAEB-activiteiten 
(Diensten van Algemeen Economisch Belang). Dit zijn activiteiten die volgens de overheid goed zijn voor het 
algemeen economisch belang (Atrivé, 2012). Dit zijn: het huisvesten van inkomens beneden de inkomensgrens, 
maatschappelijk vastgoed (bestaande uit een lijst opgesteld door de Europese Commissie) en andere DAEB-
activiteiten zoals infrastructuur welke is verbonden met de woning of investeringen voor de leefbaarheid (Finance 
Ideas, 2011). Deze maatregelen van de Europese Commissie zijn bedoeld dat corporaties alleen hun kerntaken 
gaan uitvoeren en dat de steun alleen terecht komt bij de lagere inkomens en bij maatschappelijke doeleinden. 
De corporaties krijgen geen steun meer voor het bouwen van woningen boven de liberalisatiegrens. De Europese 
Commissie wil alleen daar overheidsinvloed waar dat echt nodig is. Dit heeft als effect dat de betaalbaarheid 
voor de lage inkomens gewaarborgd wordt, maar daardoor de positie voor de lage middeninkomens (de 
scheefwoners) verslechtert. 

90% toewijzingsregeling
Doordat tijdens de crisis het probleem scheefwonen groter is geworden en door de discussie omtrent de 
staatsteun van de Nederlandse overheid heeft de Europese Commissie besloten dat vanaf 1 januari 2011, 
minimaal 90% van de woningen van de corporaties moeten worden toegewezen aan inkomens beneden de 
inkomensgrens. Dit geldt niet voor mensen met een zorgindicatie. Van deze mensen mag het inkomen wel boven 
de inkomensgrens uitkomen en kan binnen de 90% worden meegenomen (Rijksoverheid, 2013a). Maximaal 
10% mag worden toegewezen aan de hogere inkomens, maar wordt vooral gebruikt voor urgente bewoning of 
voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, zoals grote families of gehandicapten (Van der 
Zwan, 2012; VROM & CBS, 2010). Het effect van deze regel is dat de woningen terecht komen bij de personen 
die er recht op hebben en die de sociale woningen het meest nodig hebben. Door de nieuwe toewijzingsregels 
van de Europese Commissie kunnen mensen met inkomens net boven de inkomensgrens niet meer in- of 
doorstromen in de sociale sector. Het scheefwonen wordt zo aan de voorkant in ieder geval uitgesloten. Het 
gevolg is voor scheefwoners dat door deze regel nog minder aanbod voor hen aanwezig is. Voor starters zak 
doordat er minder vraag naar deze woningen is, de wachttijden voor een sociale woning dalen. 

Een aantal corporaties hebben aangegeven hier niet op te selecteren. Ze zien wel hoe het loopt en wanneer ze 
dreigen boven de 90% uit te komen, gaan ze pas maatregelen nemen. Dit klinkt alsof deze nieuwe maatregel 
niet heel veel effect gaat geven. Toch is uit het Woononderzoek 2012 gebleken dat de goedkope scheefheid op 
de Nederlandse woningmarkt sinds de invoering van de toewijzingsregel is afgenomen (Blok, 2013a). 
 

7.2 Huurmaatregelen

Op de huurmarkt gelden een aantal regels opgesteld door de overheid. Er is een duidelijke tweedeling tussen de 
sociale huursector en de vrije huursector waar te nemen, welke invloed heeft op de scheefwoners.

Huurtoeslag
De overheid heeft de huurtoeslag in 2006 in het leven geroepen als vervanging van de huursubsidie. Via de 
belastingdienst kunnen huishoudens met lage inkomens geld terug krijgen wanneer de hoogte van de huur niet 
overeenkomt met het inkomen en de woonlasten volgens vastgestelde normen te hoog worden. Dit om de 
woonlasten van de lagere inkomens iets te verlagen. Om deze huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet worden 
voldaan aan een aantal voorwaarden. De huurder moet in een sociale huurwoning wonen (met een huur onder 
de liberalisatiegrens). Daarnaast mag de huurder niet meer verdienen dan de huurtoeslaggrens (bijlage 3). Bij het 
vaststellen van deze grens is onderscheid gemaakt tussen huishoudens jonger dan 65 jaar en ouder dan 65 
jaar en tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Als laatste moet het vermogen van het huishouden 
onder het maximaal belastingvrij vermogen liggen, dit wordt elk jaar vastgesteld door de Rijksoverheid. Ook hier 
is onderscheid gemaakt tussen een huurder jonger of ouder dan 65 jaar. De opbouw van de huurtoeslag wordt 
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in bijlage 3 verder besproken. De huurtoeslag kostte de overheid in 2010 bijna 2,2 miljard euro (Van den Brakel 
& Moonen, 2013). In het Woonakkoord is afgesproken dat het budget voor huurtoeslagen hoger zal worden om 
zo de lage inkomens tegemoet te komen door de extra huurverhogingen die de overheid heeft bepaald voor de 
komende jaren. 

Aanvangshuren
De overheid heeft beperkingen opgesteld voor de maximale aanvangshuur van een sociale woning op basis 
van het woningwaarderingsstelsel (de hoogte van de huur van een sociale woning wordt bepaald aan de 
hand van een puntensysteem). Deze regulering zorgt ervoor dat het woningmarktmechanisme met vraag en 
aanbod niet meer goed werkt. Op het woningwaarderingsstelsel is veel kritiek geweest, omdat de locatie van 
de woning niet meetelde bij de berekening voor de maximale huurprijs. In 2011 zijn een aantal gebieden tot 
zogenaamde schaarstegebieden benoemd, waar de woningen extra punten krijgen (Rijksoverheid, 2013e). In het 
Regeerakkoord wilde het kabinet de maximale huur van een sociale woning laten bepalen door 4,5% van de 
WOZ-waarde. Hierop kwam veel felle kritiek. Uit onderzoeken bleek dat hierdoor veel corporaties in financiële 
problemen zouden komen, omdat sommige huren op basis van deze berekening wel erg laag zouden worden. 
In het vernieuwde Woonakkoord is dit huurplafond weer vervangen door het huidige woningwaarderingsstelsel. 
Wel zijn bij het kabinet plannen om vanaf 2015 de huur meer te gaan afstemmen op de waarde en kwaliteit van 
de woning en wil hiervoor gaan toewerken naar de ‘huursombenadering’ (NRC, 2013). 

Het effect van de maximale huurprijzen voor scheefwoners is dat dit een kloof tussen de sociale en de vrije 
sector drijft. Het puntenstelsel komt tot een huur beneden de marktconforme huur. In de vrije sector wordt 
voor de huurwoningen wel de marktconforme huur gevraagd. Hierdoor is de overstap naar de vrije sector niet 
verleidelijk en ontstaan veel niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Wel zorgt dit systeem dat de betaalbaarheid 
voor sociale woningen voor de lage inkomens gehandhaafd wordt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Naast de maximale aanvangshuur zijn ook regels opgesteld dat de huren van sociale woningen elk jaar 
maximaal met het door het CBS vastgestelde inflatiecijfer mogen stijgen. Doordat de huur van de sociale woning 
elk jaar minder hard stijgt dan de marktconforme huur, wordt het gat tussen de sociale sector en de vrije sector 
steeds groter. De marktconforme huur stijgt namelijk met wat gezien de economie mogelijk zou zijn. Hierdoor 
wordt de stap om door te stromen steeds minder vaak genomen. De huurder weet dat bij intrek in een nieuwe 
woning de huur veel hoger zal worden, de aanvangshuur is bij verhuizing vaak hoger dan de huidige huur die 
betaald wordt (VROM, 2006). Dus ontstaan veel niet-verhuisgeneigde scheefwoners.

In 2013 is door de politiek een nieuwe wet aangenomen waarin een inkomensafhankelijke huurverhoging voor 
sociale huurders is opgesteld. Dit als wijziging op de gebruikelijke huurverhoging met het inflatiepercentage per 
jaar. Het doel van de inkomensafhankelijke huurverhoging is dat scheefwoners direct worden bestreden. Het 
idee van deze wet is dat een heffing wordt geheven op het verschil tussen de huurprijs die scheefwoners 
nu betalen en tussen de marktconforme huur (De Mooij & Stevens, 2003). Valt de bewoner van de sociale 
woning in de primaire doelgroep dan krijgt deze huurder een huurverhoging van 1,5% bovenop de gebruikelijke 
jaarlijkse huurverhoging met hoogte van het door het CBS vastgestelde inflatiecijfer. Het inflatiepercentage is 
voor 2012 vastgesteld op 2,3% (Rijksoverheid, 2013f). De huurders in de primaire doelgroep krijgen te maken 
met een huurstijging van 3,8%. Scheefwoners in de secundaire doelgroep krijgen een huurstijging van de inflatie 
met daarbovenop 2,5% extra huurverhoging. Opgeteld moeten deze huishoudens een extra huur betalen van 
4,8%. Voor de tertiaire doelgroep in een sociale huurwoning wordt de jaarlijkse huurverhoging 7,3%. Deze 
huurverhoging geldt niet voor de uitzonderingsgroepen met een zorgindicatie bijvoorbeeld (Rijksoverheid, 2013d). 

Het doel van de overheid is om scheefwoners te stimuleren om te gaan verhuizen en te gaan doorstromen naar 
de duurdere huursector of naar de koopsector. Ook is het doel om de kloof met de koopsector te verkleinen 
doordat de huurprijzen zullen stijgen naar meer marktconforme huren. De lage inkomens blijven een relatief lage 
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huur betalen doordat de huurtoeslag wel verhoogd zal worden en hogere inkomens gaan een huurprijs betalen 
welke meer markconform is. Hierdoor zal de woningvoorraad wel veranderen qua prijsopbouw, maar niet op het 
gebied van fysieke kenmerken, zoals grootte en kwaliteit (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). 
Het doorstromen van de scheefwoner naar de duurdere sector of de koopwoning is, zoals in hoofdstuk 2 al 
is beschreven, niet altijd mogelijk. Ook door de huurstijgingen zal hier niets aan veranderen, de financiën voor 
een koopwoning zullen blijven ontbreken. De huurverhoging zal alleen zorgen dat de woonlasten verder stijgen. 
Hierdoor zal men minder kunnen uitgeven aan dagelijkse en luxere uitgaven. Dit heeft geen positief effect op de 
economie, vooral niet tijdens deze crisis (Hoornstra, 2004). Juist nu is het belangrijk dat consumenten geld gaan 
uitgeven. 

Door verschillende personen en instanties is de afgelopen tijd veel kritiek geuit op deze nieuwe wet. Zo vindt 
André Buys redacteur van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting dat de huurverhoging om het doorstromen op 
de woningmarkt te verbeteren hetzelfde is als automobilisten die in de file staan gaan beboeten omdat ze niet 
doorrijden (Buys, 2012). Bouwfonds REIM verwacht dat de effecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging 
pas over tien jaar merkbaar zullen zijn (Van der Rijst, 2012). De wachtlijsten voor sociale woningen zullen niet 
direct gaan afnemen, waardoor de situatie voor starters niet direct verbeterd. Ook vinden huurders het niet 
eerlijk dat voor eenzelfde woning straks verschillende huren moeten worden betaald (Bouwfonds Ontwikkeling, 
2012). Er is ook kritiek op het feit dat deze huurverhoging geen rekening houdt met bijvoorbeeld de samenstelling 
van het inkomen, dat het een eenpersoonshuishouden betreft of een gezin. De verplichte uitgaven voor beide 
huishoudens verschillen sterk. Ook houdt de huurverhoging geen rekening met persoonlijke omstandigheden, 
zoals een tijdelijk hoger inkomen door overwerk of een eenmalige uitkering. Dit soort omstandigheden spelen 
juist wel een rol voor het verkrijgen van een hypotheek (Woonbond, 2012). Dit is sinds het Regeerakkoord 
gewijzigd. Wanneer het huishouden kan aantonen dat het inkomen is gedaald, kan met terugwerkende kracht 
de huurverhoging worden teruggekregen (Priemus, 2013 & NRC, 2013). Als laatste wordt ook gezegd dat de 
huurders door deze nieuwe wet minder gestimuleerd worden om te gaan werken in plaats van te blijven leven 
van een uitkering, omdat op het moment dat men meer gaat verdienen, men ook meer huur moet gaan betalen 
(De Mooij & Stevens, 2003). 
 
Corporaties zijn het ook niet allemaal eens met deze nieuwe wetgeving. Zij stellen dat hun doel het bieden van 
betaalbare huisvesting is. Op deze manier kunnen huurprijzen wel erg sterk groeien, maar is de betaalbaarheid 
van de huurwoningen in het geding. Doordat de huren elk jaar met de genoemde percentages gaan stijgen, 
zullen er huishoudens komen met betalingsproblemen. Hierdoor hebben deze scheefwoners weinig keuze 
hebben en zullen ze moeten verhuizen, maar de vraag is waar naar toe. De woningvoorraad is door deze 
maatregel niet veranderd, de situatie blijft dat de scheefwoners nauwelijks andere mogelijkheden hebben dan 
te blijven zitten in de huidige woning. Er zijn woningcorporaties die de inkomensafhankelijke huurverhoging niet 
in gaan voeren vanwege het willen behouden van betaalbare huurwoningen. Zij kiezen ervoor om te gaan 
bezuinigen op nieuwbouw en verbouw om zo toch de verhuurdersheffing te kunnen betalen (§7.1). Dit is niet de 
bedoeling van het kabinet geweest met de nieuwe maatregelen op de woningmarkt. Door het bezuinigen op de 
nieuw- en verbouw komt de woningmarkt namelijk niet in beweging (Atrivé, 2012).

In 2015 is het de bedoeling van de overheid dat deze maatregel alweer wordt vervangen door de 
huursombenadering. Hoofdredacteur Elsinga van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting vraagt zich af waarom 
het systeem van de huursombenadering niet direct kan worden toegepast. Voor twee jaar moet alles aangepast 
worden, zo moeten de belastingdienst, huurcommissies en de administratie hierop worden ingericht (Elsinga, 
2013). Wanneer alles eindelijk werkt en alle bewoners weten waar ze aan toe zijn, zal het systeem weer 
aangepast worden.  

Een gevolg van dit beleidsinstrument voor de woningmarkt kan zijn dat de kloof tussen de sociale sector en de 
vrije sector kleiner wordt, doordat de huren van de woningen in de sociale sector gaan stijgen. 
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7.3 Koopmaatregelen

Ook op de koopmarkt gelden een aantal regels omtrent het kopen van een woning en het eigenaar van een 
woning zijn. De overheid wilde de afgelopen jaren het eigenwoningbezit stimuleren en heeft hiervoor een aantal 
instrumenten bedacht die invloed hebben op het functioneren van de woningmarkt.

Overdrachtsbelasting
Bij het kopen van een huis, betaalt de toekomstige eigenaar van de woning overdrachtsbelasting. Dit is een 
belasting over rechten op onroerende zaken welke betaald worden aan de overheid (Rijksoverheid, 2013g). De 
overheid heeft per juli 2011 de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor wordt geprobeerd de 
doorstroming meer op gang te brengen, door de overstap naar de koopsector makkelijker te maken. Op deze 
manier wordt geprobeerd in te spelen op het sneller kopen van koopwoningen door mensen en daarmee de 
doorstroming te bevorderen (Rijksoverheid, 2013h). Het doel is om de verhuisgeneigde scheefwoners over de 
streep te trekken en niet-verhuisgeneigde scheefwoners te verleiden. Starters hebben op deze manier te maken 
met lagere kosten bij de aanschaf van een woning. Sinds de invoering is een korte oplevingsperiode geweest, 
maar vervolgens is deze stijgende lijn van verkopen van koopwoningen niet doorgezet. Dit komt omdat de 
financiële crisis en de onzekerheid bij bewoners zijn gebleven en de stap naar de koopsector is uitgesteld. 

Hypotheekrenteaftrek
Eigenaren van woningen hebben vaak een hypotheek afgesloten om de woning te kunnen financieren. Om 
de woonlasten voor eigenaren iets te verminderen heeft de overheid de hypotheekrenteaftrek ingevoerd. Een 
hypotheek is een lening die een eigenaar heeft uitstaan bij een bank. Hierover moet elke maand rente betaald 
worden. De hoogte van de rente mag de eigenaar als bedrag van het belastbaar inkomen aftrekken. Dit 
betekent dat minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden en de eigenaar van een woning meer geld 
overhoudt. Hoe hoger het inkomen, hoe meer voordeel men heeft van de hypotheekrenteaftrek (De Mooij & 
Stevens, 2003). De Rijksoverheid heeft door dat de hypotheekrenteaftrek verstorend werkt op de woningmarkt. 
De Rijksoverheid wil daarom de hypotheekrenteaftrek gaan beperken. Vanaf 2014 zal de aftrek elk jaar iets 
afnemen. Door het verminderen van de hypotheekrenteaftrek zal de concurrentiepositie van de vrije huurmarkt 
versterkt worden (Blok, 2013b). Op dit moment kan de vrije huurmarkt namelijk slecht concurreren met de 
koopmarkt door de voordelen op de koopmarkt.

De hypotheekrenteaftrek is een veel besproken onderwerp. De hypotheekrenteaftrek kent voor- en 
tegenstanders. Zo vinden voorstanders dat door de hypotheekrenteaftrek de belastingdruk verlaagd wordt 
en dat de aftrek het eigen woningbezit stimuleert. Het wordt aantrekkelijker om via een lening de woning te 
financieren. Hierdoor houdt een huishouden meer geld over om te besteden in de economie voor dagelijkse, 
maar vooral voor luxere uitgaven. Wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt verminderd of afgeschaft is het 
voor starters lastiger om de koopmarkt te  betreden. Er zijn ook tegenstanders van de hypotheekrenteaftrek. 
Zij zeggen dat het de overheid veel geld kost, ze lopen namelijk veel belastinginkomsten mis. Door de huidige 
opzet worden mensen gestimuleerd om zo laat mogelijk af te lossen en zo lang mogelijk met hoge schulden te 
blijven zitten. Ze vinden dat de hypotheekrenteaftrek zorgt dat de prijzen van de woningen stijgen. De prijzen 
worden opgedreven doordat de vraag groter is dan het aanbod en er niet onbeperkt nieuwbouw kan worden 
bijgebouwd. Dit is sinds de crisis wel aan het veranderen. De vraag neemt af, dus dalen de prijzen weer. Door 
de hypotheekrenteaftrek wordt huren minder aantrekkelijk en dus zorgt de aftrek voor een verstoring van de 
werking van de woningmarkt. Hierdoor zullen de vrije huurwoningen in prijs stijgen, omdat de waarde van de 
woning stijgt. De huurders zullen door de huurstijgingen meebetalen aan de waardevermeerdering van de woning 
(HomeFinance, 2013). 
      
Hypotheek
Door de crisis zijn problemen aan het licht gekomen met betalingen en te hoge risico’s die werden genomen 
door banken. Hiervoor is Basel III opgesteld. Hierin worden nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken 
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gesteld. Er wordt een betere kapitalisering en een vermindering van risico’s voor banken beschreven (Autoriteit 
Consument & Markt, 2013). De hypotheekvoorwaarden moeten worden aangepast. Zo is meer aflossing nodig 
en worden Tophypotheken niet meer afgegeven (Priemus, 2013). Vanaf 2013 moeten nieuwe eigenaren hun 
hele hypotheek binnen dertig jaar gaan aflossen. Lossen ze niet elke maand een vast bedrag af, dan kan de 
eigenaar geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Voorheen was de regel dat nog maar de helft 
hoefde te worden afgelost. Hierdoor hebben de Nederlandse woningeigenaren erg hoge hypotheekschulden. 
Daarnaast is het vanaf 2018 niet meer mogelijk om een hogere hypotheek (Tophypotheek) af te sluiten dan 
100% van de waarde van de woning (NRC, 2013). Het strenger maken van hypotheken is om te zorgen dat 
minder mensen in de financiële problemen komen. 

Daarnaast heeft minister Blok van wonen de ‘Blokhypotheek’ voorgesteld. Deze hypotheek is een tweede lening 
die kan worden afgesloten om de aflossing van de eerste hypotheek te kunnen financieren, deze lening kan 
tot maximaal 50% van de waarde van de woning worden afgesloten. Wanneer de woning meer waard wordt, 
kan meer geleend worden. Op deze tweede lening krijgen de eigenaren geen hypotheekrenteaftrek. Het geeft 
de eigenaren meer flexibiliteit, doordat ze invloed kunnen uitoefenen op de maandelijkse lasten. De rente op 
de extra lening valt niet onder de Nationale Hypotheek Garantie, hierdoor zal de rente over deze extra lening 
hoger uitvallen. Deze hypotheek heeft wel voordeel op de korte termijn, maar de lasten zullen op de langere 
termijn snel stijgen. De lasten zullen na een aantal jaar zelfs hoger liggen dan die bij een annuïtaire hypotheek. 
De plannen zijn op het moment van schrijven nog niet doorgevoerd, banken zijn zich aan het beraden of 
deze hypotheek kan worden ingevoerd (Kuepers, 2013). De vele vraagtekens bij deze hypotheek en de korte 
voordelen die eraan verbonden zijn, zullen waarschijnlijk zorgen dat deze vorm van hypotheek er niet komt.

Starterslening
Om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren heeft de Rijksoverheid startersleningen in het 
leven geroepen. Bij deze leningen wordt ervan uitgegaan dat starters tijdens hun carrière te maken krijgen met 
inkomensstijging. Bij de starterslening hoeven over maximaal 20% van de verwervingskosten geen (rente)lasten 
betaald te worden. Dit scheelt aanzienlijk in de maandelijkse woonlasten. De eerste drie jaar hoeft geen rente 
betaald te worden over de lening en ook geen aflossing. Vervolgens wordt elke drie jaar de inkomenssituatie 
van de starter bekeken. Bij inkomensstijging zal rente betaald moeten gaan worden. Na vijftien jaar wordt het 
inkomen voor de laatste keer bekeken en vanaf dan moet de resterende lening aan het einde van de looptijd 
terugbetaald zijn. De starterslening is alleen bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. 
Daarnaast moet het een woning zijn die niet meer mag bedragen dan 304.762 euro (Starterslening, 2013). Het 
is eigenlijk speciaal gericht op hurende scheefwoners die de stap naar de koopsector willen maken (Wilkens, 
Zandstra & Kromhout, 2010). Deze hypotheek voor starters valt onder de Nationale Hypotheek Garantie, 
waardoor er garanties zijn wanneer door omstandigheden de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen 
worden. Ook kunnen de starters gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, ondanks dat ze niet maandelijks 
een vast bedrag aflossen. 

Deze lening wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. In 2013 is in het Woonakkoord beschreven dat de 
bijdrage aan startersleningen wordt verhoogd (Rijksoverheid, 2013b). Dit wordt geregeld vanuit de gemeenten. 
Niet alle gemeenten doen hieraan mee en ook de budgetten kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast 
kunnen gemeenten aanvullende eisen stellen voor het ontvangen van de starterslening (Starterslening, 2013). 

De effecten van deze maatregel zijn gering, maar wel waarneembaar. Door de afschaffing van de koopsubsidie 
(eigenwoningbijdrage om het eigenwoningbezit te stimuleren) en door de nieuwe toewijzingsregels van de 
Europese Commissie lijkt meer belangstelling te komen voor de startersleningen. Daarnaast heeft deze maatregel 
als voordeel dat de doorstroming het beste op gang gebracht kan worden via de starters. De verhuisketen 
begint namelijk bij de starters. Als deze hun financiën op orde hebben, kunnen de andere huishoudens in de 
keten ook doorstromen. Zij willen namelijk niet blijven zitten met hun huidige woning en willen de zekerheid 
hebben hun eigen woning te kunnen verkopen voor ze akkoord gaan met de koop van een nieuwe woning. 
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Nadelen van dit instrument zijn dat het niet op grote schaal kan worden toegepast door het risico wat eraan 
verbonden is voor de financiers (Molenaar & Zijlstra, 2006). 

Verlaging belastingpercentage verbouw woning
De bouwsector zit tijdens deze crisis in zwaar weer. Om de bouwsector een beetje te stimuleren heeft de 
overheid besloten om een btw-verlaging van 21% naar 6% in te laten gaan voor een jaar vanaf maart 2013 op 
verbouwingen en renovatiewerken (NRC, 2013). Dit geldt voor alle bouwwerkzaamheden in de bestaande bouw. 
Het effect van deze maatregel dat wordt verwacht is dat eigenaren en corporaties meer renovatieaanvragen 
gaan doen bij bouwbedrijven en zo de werkgelegenheid in de bouw stimuleren. Deze maatregel is al een keer 
eerder ingevoerd en had toen effect. Uit onderzoek van Cobouw onder renovatiebedrijven in 2013 is gebleken 
dat de btw-verlaging dit keer weinig tot geen effect heeft. Het heeft na een aantal maanden nog niet geleid 
tot meer opdrachten. Dit komt omdat de crisis een te grote invloed heeft op de bestedingen van instanties en 
bewoners bij verbouw van woningen.
 

7.4 Regels Stedelijk Gebied Eindhoven

In het Stedelijk Gebied Eindhoven worden de nationale regels uitgevoerd. Er zijn een aantal uitzonderingen op 
deze regels.

•	 Bij het verkopen van een sociale huurwoning heeft de gemeente Eindhoven afgesproken dat het casco van 
de woning in goede staat moet zijn, voordat de woning verkocht mag worden (RIGO, 2008).

•	 De corporaties in Eindhoven hebben in 2011 afgesproken niet te doen aan inkomensselectie ondanks 
de regels van de Europese Commissie. Wanneer blijkt dat meer dan 10% aan hogere inkomens wordt 
toegewezen, zullen pas maatregelen getroffen worden (Tros Radar, 2011).

•	 De corporaties in de gemeente Eindhoven hebben aangegeven geen inkomensafhankelijke huurverhogingen 
te zullen gaan invoeren in 2013. Zij voeren wel de inflatiehuurverhoging in en de 1,5% extra heffing voor 
financiering van de verhuurdersheffing. Ze zeggen dat ze niet genoeg tijd hebben gehad om alles op tijd op 
orde te krijgen en dan vooral om over alle inkomensgegevens te kunnen beschikken. Hierdoor zouden maar 
een aantal van de scheefwoners de extra huurverhoging hoeven te betalen. Ook kunnen gevallen ontstaan 
waarbij mensen onterecht een extra huurverhoging krijgen. Dit zou volgens de corporaties alleen maar 
zorgen voor veel klachten en nog meer ontevredenheid. Dit weegt volgens de corporaties niet op tegen de 
extra opbrengsten die hierdoor verkregen worden (Woonbedrijf & Wooninc.,2013).

•	 In 2011 heeft de gemeente Eindhoven besloten geen startersleningen meer te verstrekken. Ze hebben wel 
de voordelen gezien, dat de koopsector voor starters bereikbaarder is geworden, maar vinden de totale 
effecten te klein. Uit een evaluatie blijkt dat de starters in Eindhoven zich ook kunnen redden zonder de 
startersleningen (ED, 2011).

7.5 Conclusie

Nu kan een antwoord worden gegeven op de vraag welke regels op dit moment op de woningmarkt gelden en 
wat het effect hiervan is op de woningmarkt. De nieuwste regels op de woningmarkt zijn terug te vinden in het 
Woonakkoord. Het doel van dit akkoord is vooral om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. 
Onderdelen hiervan zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het tegengaan van scheefwonen. Sommige 
maatregelen hebben weinig effect op het probleem van scheefwonen, andere maatregelen hebben meer effect. 

De verhuurdersheffing kan zorgen voor verzwakte corporaties en sterk verminderde nieuwbouw. Hierdoor zullen 
de mogelijkheden voor scheefwoners dalen. De verkoop van woningen volgens een huurkoop-variant zorgt 
voor scheefwoners voor mogelijkheden om de stap naar de koopsector te maken. Het aantal scheefwoners 
zal gaan afnemen, maar de wachtlijsten voor sociale woningen zullen niet afnemen, er zijn namelijk minder 
sociale woningen aanwezig. Doordat de Europese Commissie alleen nog maar staatsteun voor DAEB-activiteiten 
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toestaat, bouwen corporaties nauwelijks woningen meer in de vrije (middeldure) sector. Het aantal woningen in 
deze sector neemt af en daarmee ook de mogelijkheden voor scheefwoners. Door de toewijzingsregel van de 
Europese Commissie wordt het scheefwonen bij toewijzing uitgesloten. Sinds de invoering van deze wijziging is 
het aantal scheefwoners gedaald. Wel hebben de scheefwoners minder mogelijkheden omdat ze nu niet meer 
terecht kunnen in de sociale sector. 

De huurtoeslag is bedoeld voor de echt lage inkomens en heeft geen effect op de scheefwoners. De 
maximale aanvangshuren zorgen voor een kloof tussen de sociale sector en de vrije sector, waardoor voor de 
scheefwoners weinig keuzemogelijkheden zijn op de vrije huurmarkt. De inkomensafhankelijke huurverhoging 
is bedoeld om de kloof tussen deze sectoren te verkleinen, door de huren voor de hogere inkomens meer 
te laten stijgen dan voor de lagere inkomens. Hierdoor wordt de kloof wel kleiner, maar wordt het probleem 
scheefwonen niet opgelost. De scheefwoners hebben nog steeds weinig alternatieven. Dus moeten ze blijven 
zitten en krijgen ze te maken met steeds hogere woonlasten. 

Op de koopmarkt zorgt de verlaging van de overdrachtsbelasting ervoor dat het voor scheefwoners makkelijker 
wordt over te stappen naar de koopsector. De aankooplasten worden door deze maatregel verlaagd. Het 
verlagen van de hypotheekrenteaftrek de komende jaren moet ervoor gaan zorgen dat de huur- en de 
koopmarkt beter met elkaar kunnen concurreren, zodat de prijzen voor scheefwoners bereikbaarder worden. 
De verscherping van de hypotheekverstrekking moet zorgen dat mensen minder snel in de financiële problemen 
komen, maar heeft niet direct effect op de scheefwoners. Het feit dat niet meer kan worden geleend dan de 
waarde van de woning, zorgt ervoor dat scheefwoners minder mogelijkheden hebben op de koopmarkt. De 
starterslening heeft niet direct effect op het probleem scheefwonen. Dit geldt ook voor de verlaging van de 
belasting voor verbouwwerkzaamheden. 

In het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt de nationale regelgeving toegepast. Wel heeft de gemeente Eindhoven 
de startersleningen afgeschaft vanwege tegenvallende resultaten en hebben de corporaties in Eindhoven 
besloten niet specifiek op de toewijzing van sociale woningen te gaan letten en zullen de inkomensafhankelijke 
huurverhogingen dit jaar nog niet worden ingevoerd, doordat nog niet alle juiste gegevens binnen zijn. Doordat 
ook huishoudens met een hoger inkomen nu in de sociale sector terecht kunnen komen, blijft de vraag hoog 
en verbetert de situatie voor starters niet. Ditzelfde geldt voor het niet invoeren van de inkomensafhankelijke 
huurverhogingen. Hierdoor wordt de uitstroom van scheefwoners uit de sociale sector niet bevorderd.
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In dit hoofdstuk wordt een inventarisatie weergegeven van mogelijke maatregelen ten aanzien van scheefwoners 
met hierbij de voor- en nadelen van deze maatregelen. Er zal antwoord worden gegeven op de laatste 
deelvraag: Welke andere regelgeving is mogelijk voor het doorstromen van scheefwoners en wat zijn hiervan de 
eventuele effecten op de woningmarkt en voor de bewoners?

Eigenlijk is scheefwonen een onderdeel van het probleem op de woningmarkt. Het gehele probleem op de 
woningmarkt is de stagnerende doorstroming. Scheefwoners vormen een deel van dit probleem doordat ook 
zij niet doorstromen. In bijlage 1 is te zien dat ook de tertiaire doelgroep niet doorstroomt van de middeldure 
naar de dure sector. In een aantal gevallen gaat het om het niet willen doorstromen, maar in veel gevallen gaat 
het om het niet kunnen. Moeten de scheefwoners gedwongen worden te verhuizen of moeten ze juist verleid 
worden? De overheid is al een aantal jaren bezig om geschikte maatregelen op te stellen om scheefwoners aan 
te pakken en zo de woningmarkt weer in beweging te krijgen (hoofdstuk 7). Niet alleen de overheid denkt hier 
over na, ook de corporaties, gemeenten, belangenorganisaties, adviesbureaus en vele anderen hebben hun 
mening over hoe scheefwoners het beste aangepakt kunnen worden. Zo zegt directeur gebiedsontwikkeling van 
Bouwfonds Ontwikkeling Diana de Jong bijvoorbeeld dat het scheefwonen niet alleen aangepakt moet worden, 
maar dat de woningmarkt in zijn geheel aangepakt moet worden, oftewel ook het totale huurstelsel en het 
fiscale systeem (Bouwfonds Ontwikkeling, 2012). Een andere mening: Tijs Maassen adviseur volkshuisvesting bij 
KAW architecten en adviseurs vindt dat het verwijderen van scheefwoners uit de sociale sector alleen maar een 
verschuiving van het probleem is van de lage inkomens naar de middeninkomens (Maassen, 2012). 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het scheefwonen in Stedelijk Gebied Eindhoven een probleem 
is. Dit probleem zal aangepakt moeten worden. Toch zijn er ook mensen die geen problemen hebben met het 
feit dat huishoudens scheefwonen. De argumenten van deze mensen zullen in het achterhoofd meegenomen 
worden. Degenen die geen probleem hebben met het feit dat er scheefwoners op de woningmarkt zijn, vinden 
dat de huurders zelf moeten weten hoeveel zij aan woonlasten willen besteden en ze keuzevrijheid moeten 
hebben bij het betrekken van een woning (KEI, 2009). Als bewoners graag goedkoper willen wonen en meer 
willen uitgeven aan vakanties, is dat hun eigen keuze. Een argument wat pleit voor scheefwoners en veel 
genoemd wordt, is dat scheefwoners zorgen voor variatie in de wijk. Vaak zijn veel sociale woningen geclusterd 
in een buurt. Dit heeft vaak tot gevolg dat veel huishouden met een lager inkomen bij elkaar in een wijk wonen. 
Als voorbeeld dat dit fout kan gaan, zijn de bekende probleemwijken in Nederland. Juist het behouden van 
scheefwoners in deze wijken zou kunnen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk en voor 
meer menging van bewoners. Het waarborgen of verbeteren van de leefbaarheid in de wijk is namelijk ook een 
tweede doelstelling (naast de betaalbaarheidsdoelstelling) van corporaties volgens het Besluit beheer sociale 
huursector (Van der Rijst, 2012). Daarnaast geven corporaties ook aan dat het geld bij de mensen met hogere 
inkomens gemakkelijker binnenkomt (Noom, 2010). Scheefwonen is volgens Buys (2012) ook geen hardnekkig 
probleem. Het zijn steeds wisselende mensen. Wanneer het inkomen stijgt, neemt men de tijd om op zoek te 
gaan naar een nieuwe woning. Deze groep mensen zullen uiteindelijk wel gaan verhuizen. Na een aantal jaren 
van sparen door het ‘goedkopere’ wonen kan deze groep juist vaak wel de stap naar de koopsector maken. 

8.1 Inventarisatie maatregelen

Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd moet ervoor gezorgd worden dat scheefwoners niet in de sociale sector 
terecht komen. Dit wordt bewerkstelligd met de inkomenseisen die sinds 2011 door de Europese Commissie aan 
alle woningcorporaties zijn opgelegd. Sinds 2011 is mede door deze toewijzingsregel het aantal scheefwoners 
duidelijk teruggelopen bleek uit het Woononderzoek 2012. In principe worden de scheefwoners grotendeels 
aan de voorkant uitgesloten. Voor het oplossen van het probleem scheefwonen moet gekeken worden hoe de 
scheefwoners kunnen en zullen doorstromen.
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In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de mogelijke maatregelen voor het doorstromen van de scheefwoners 
geanalyseerd worden. Deze maatregelen zijn ingedeeld in drie groepen:

•	 Maatregelen waarbij scheefwoners verleid worden om te verhuizen
•	 Maatregelen waarbij scheefwoners gedwongen worden om te verhuizen
•	 Maatregelen waarbij de mogelijkheden voor scheefwoners vergroot worden

Elke maatregel zal worden beschreven en vervolgens zullen de voor- en nadelen van de gevolgen op de 
woningmarkt worden behandeld. Hierbij zal steeds worden afgewogen of de maatregel de woningmarkt 
zal verstoren en of dat een positief effect heeft. Er zal vooral gekeken worden wat de effecten zijn op de 
scheefwoners, op hun keuzes, op hun woonlasten en op de doorstroming van de woningmarkt. Hierbij zal ook 
worden gekeken naar de gevolgen op de sociale woningmarkt.

8.1.1 Verleiden om te verhuizen
De volgende vier maatregelen hebben betrekking op het verleiden van scheefwoners om te gaan verhuizen. 
Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de niet-verhuisgeneigde scheefwoners te laten verhuizen. Wanneer 
een huishouden aangeeft dat het niet wil verhuizen, hoeft dit namelijk nog niet te betekenen dat geen 
verhuiswens aanwezig is. Soms is deze wens wel aanwezig, maar moet alleen gezorgd worden dat de 
scheefwoner verleid wordt dat men wel wil verhuizen. Wanneer geen grote veranderingen in de privésituatie 
plaatsvinden, zullen deze scheefwoners zonder stimuleringsmaatregelen namelijk niet snel de stap nemen om te 
gaan verhuizen (Van der Rijst, 2012). 

1. Verhuispremie bij doorstromen
Omschrijving:
Het geven van een verhuispremie is een maatregel waarbij scheefwoners een bonus of premie krijgen als 
ze gaan verhuizen en doorstromen naar de vrije sector. Deze maatregel zou bijvoorbeeld ook toegepast 
kunnen worden voor speciale gevallen of voor bepaalde doelgroepen. Voorbeeld hiervan zijn de een- of 
tweepersoonshuishoudens die in een sociale woning wonen die voor grotere huishoudens zijn bedoeld. Het idee 
is om deze kleinere huishoudens een premie te geven om te gaan verhuizen, zodat ze plaats kunnen maken 
voor gezinnen met een lager inkomen. Het doel is om het voor de scheefwoners aantrekkelijker te maken om te 
gaan verhuizen. In bijvoorbeeld de gemeente Den Haag is een premie ingevoerd voor huishoudens in de tertiaire 
doelgroep en die in een grotere woning (de schaarse woningtypes) wonen en gaan verhuizen. Er worden hier 
subsidies uitgereikt in een periode van 1,5 jaar of tot het budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld op is. De 
hoogte van de verhuispremie bedroeg hier 5000 euro. Gemeenten, corporaties, makelaars en banken in Den 
Haag hebben gezamenlijk de invoering van deze subsidie in het werk gesteld. Aan deze premie zijn nog een 
aantal andere voordelen verbonden. De huishoudens die verhuizen hoeven vier maanden geen hypotheekrente 
te betalen, ze krijgen korting op een aankoopmakelaar en corporaties stellen een wooncoach aan hen 
beschikbaar (Gemeente Den Haag, 2013). 

Voordelen:
•	 De doorstroming wordt op gang gebracht, vooral twijfelaars kunnen overgehaald worden.
•	 Er kan specifiek ingezet worden op de schaarse sociale woningtypes of in bepaalde wijken of gebieden.

Nadelen:
•	 Geld wordt beschikbaar gesteld voor mensen, de tertiaire doelgroep, die al hogere inkomens hebben.
•	 Het is de vraag wat het effect van de premie is op het doorstromen van de scheefwoners. Is de premie 

hoog genoeg om mensen te verleiden om te gaan verhuizen?
•	 Het kost de gemeenten en corporaties veel geld, wat ze niet ergens mee terug kunnen verdienen.
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2. Hogere huurverhoging 
Omschrijving:
Scheefwoners een hogere huur laten betalen voor hun sociale woning is al in hoofdstuk 7 besproken en is op 
dit moment in werking gesteld. Er zijn nog geen resultaten beschikbaar over wat de effecten van deze verhoging 
zijn op de doorstroming op de woningmarkt en op het aantal scheefwoners. Om voor duidelijkere effecten te 
zorgen, zouden de huurverhogingen hoger gemaakt kunnen worden. Dit zorgt voor een groter verschil tussen de 
huidige huur en de nieuwe huur, waardoor de scheefwoners meer verleid zullen worden om een andere woning 
te gaan zoeken in de vrije sector. Van der Rijst (2012) heeft in zijn onderzoek aangetoond dat een kleine 30% 
van de niet-verhuisgeneigde scheefwoners wel wil verhuizen als de huurverhoging met ongeveer 5% stijgt. Bij een 
huur van 500 euro per maand is dit een verhoging van 25 euro. Dit is een klein bedrag voor een scheefwonend 
huishouden in de tertiaire sector waar maandelijks minimaal 2500 euro per maand binnenkomt, oftewel een 
stijging van 1% van het inkomen. Om te zorgen dat ze echt willen gaan verhuizen, zal de huidige huur dichter bij 
de marktconforme huur moeten komen te liggen welke op de vrije huurmarkt gevraagd worden. Het argument 
tegen deze maatregel is dat een scheve verhouding ontstaat tussen de huurprijzen die betaald worden voor 
eenzelfde type woning, maar dit is immers nu ook al het geval bij een zittende en een nieuwe huurder. Ook door 
middel van ontvangen huursubsidies kunnen verschillen in woonlasten ontstaan voor eenzelfde type woning. 

Voordelen:
•	 Het gat tussen de sociale en de vrije sector wordt op deze manier kleiner.
•	 De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zullen afnemen doordat de scheefwoners door zullen stromen 

naar de vrije sector en er meer sociale woningen vrijkomen.

Nadelen:
•	 Door het stijgen van de huurprijs, zullen de woonlasten gaan stijgen, maar kan de scheefwoner nog steeds 

niet doorstromen naar een betaalbare woning in de koop- of vrije huursector. Er verandert namelijk niets in 
het aantal woningen en de kwaliteit van de woningen in de vrije sector.

3. Huurkorting
Omschrijving:
Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om te gaan besparen op de uitgegeven huursubsidies door de overheid. 
De huursubsidie en de niet-marktconforme huren zouden kunnen worden omgezet in een inkomensafhankelijke 
huurkorting. In plaats van een huursubsidie die afhankelijk is van de huurprijs en het hanteren van een gematigde 
huur voor de sociale woningen, komt er één huurkorting gebaseerd op de marktconforme huur van de sociale 
woning en op het inkomen van het huishouden (Bouthoorn, 2010; De Mooij & Stevens, 2003). De korting wordt 
alleen verleend aan de huurders die het echt nodig hebben. Van elke vrijkomende woning wordt de reële 
marktwaarde berekend en de daarbij behorende huurprijs. Afhankelijk van het inkomen van de nieuwe huurder 
wordt een percentage van deze huur berekend. Zo ontstaat voor elke woning in combinatie met de huurder 
van die woning een specifieke huurprijs. De huurkorting komt nu alleen terecht bij die huurders die daar recht 
op hebben. De huurkorting is wel veel hoger dan de huursubsidie, omdat nu een korting wordt gegeven op de 
marktconforme huur en niet op de huur die corporaties hanteren. De overheidsuitgaven zullen hierdoor gaan 
stijgen, maar kunnen worden verrekend met de corporaties. Wel zal een maximum voor de woonkorting gelden, 
zodat de echt lage inkomens niet in een duurdere huurwoning heel goedkoop kunnen gaan wonen (het dure 
scheefwonen tegengaan) en hierdoor de overheidsuitgaven te hoog worden.

Voordelen:
•	 Iedereen kan zelf bepalen in welke woning ze willen gaan wonen, omdat de hoogte van de huur geen 

invloed meer heeft op eventuele ondersteuning vanuit de overheid.
•	 Vergroten keuzemogelijkheden op de woningmarkt voor huurders met een laag of middeninkomen.
•	 Betere verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woningen, waardoor de kloof op de woningmarkt zal 

verdwijnen. Scheefwoners zullen sneller doorstromen naar de vrije huursector. Hierdoor ontstaat meer ruimte 
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voor de lage inkomens in de sociale huursector.
•	 Het bevordert de doorstroming, omdat men alleen meer gaat betalen als de kwaliteit van de woning 

toeneemt, ook als je stap naar de vrije sector zou maken.

Nadelen:
•	 Het is nog onduidelijk hoeveel dit de overheid zal gaan kosten. 
•	 Er is nog veel rekenwerk nodig om erachter te komen in hoeverre vraag en aanbod op elkaar gaan 

aansluiten.

4. Keuzecontract 
Omschrijving:
Bij het keuzecontract mag de nieuwe huurder van een sociale woning kiezen of het huishouden een 
huurcontract wil waarbij men een marktconforme huurprijs voor de sociale woning gaat betalen of dat men kiest 
voor de optie van het doorstroomcontract. Bij dit contract wordt het inkomen eens in de zoveel jaar getoetst. 
Wanneer het inkomen van de huurder niet boven de inkomensgrens uitkomt, mag de huurder een nieuw 
contract afsluiten voor dezelfde periode tot het inkomen weer gecontroleerd wordt. Wanneer het inkomen hoger 
ligt dan de inkomensgrens, moet de huurder de woning verlaten. Bij een huurcontract op het niveau van de 
marktconforme huur is voor de bewoner wel de zekerheid dat hij in de woning kan blijven wonen, maar betaalt 
hij de marktconforme huurprijs voor de woning (NUL20, 2011; Priemus, 2006). 

Voordelen:
•	 Scheefwoners gaan de marktconforme huur betalen in plaats van gebruik te maken van de impliciete 

subsidiëring. 
•	 Er komt meer huur binnen bij corporaties, waardoor meer in nieuwbouw kan worden geïnvesteerd.

Nadelen: 
•	 Deze maatregel is alleen toe te passen voor nieuwe huurders.
•	 De wachtlijsten voor sociale woningen nemen niet direct sterk af.

8.1.2 Dwingen om te verhuizen 
In deze subparagraaf zullen twee maatregelen worden behandeld die scheefwoners dwingt om te gaan 
verhuizen naar de vrije sector.

5. Jaarlijkse inkomenscontrole in combinatie met tijdelijk huurcontract 
Omschrijving:
Hierbij wordt het inkomen van het huishouden elk jaar getoetst. Wanneer het inkomen van de huurder niet 
boven de inkomensgrens zit, mag de huurder een nieuw jaarcontract afsluiten met een huur volgens de huidige 
huurprijsregulering. De huurder kan vervolgens weer voor een jaar in de woning blijven wonen. Wanneer het 
inkomen hoger is dan de inkomensgrens, moet de huurder de woning verlaten. De huurder krijgt vervolgens een 
aantal maanden om de woning te verlaten en een andere woning te zoeken (Priemus, 2006). Dit principe wordt 
op dit moment bij bepaalde verhuurders ook toegepast in de studentenhuisvesting. Hier dient een student elk 
jaar het bewijs van inschrijving van de opleiding te tonen om in de woning te kunnen blijven wonen. Wanneer 
je niet meer studeert, moet je de woning verlaten binnen een aantal maanden (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 
2010).

Voordelen:
•	 De doorstroming wordt op gang gehouden.
•	 Scheefwoners zullen niet meer voorkomen in de sociale sector.
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Nadelen:
•	 De beperkte mogelijkheden voor de scheefwoners in de vrije sector blijven onveranderd.
•	 Het is een radicale verandering als ineens alle scheefwoners de sociale woningen moeten gaan verlaten, 

daarom zou deze regeling alleen toegepast kunnen worden voor nieuwe huurders.

6. Keuze tussen verplicht kopen huurwoning of verhuizen 
Omschrijving:
Bij deze maatregel zijn scheefwoners verplicht om de huidige sociale huurwoning te gaan kopen van de 
corporatie (Bouwfonds Ontwikkeling, 2012). Wanneer uit een inkomenscontrole blijkt dat het huishouden een 
inkomen heeft boven de inkomensgrens, heeft het huishouden twee keuzes. De eerste keuze is het kopen van 
de woning van de corporatie. De tweede keuze is het verhuizen naar een woning in de vrije sector.

Voordelen:
•	 Vernieuwing van de portefeuille van de corporatie.
•	 In nieuwbouw kan meer worden geïnvesteerd.
•	 In de wijken komt meer diversiteit aan inkomen van de bewoners en ook qua percentage koopwoningen in 

de wijk.

Nadelen:
•	 De mogelijkheden op de vrije sector veranderen voor de scheefwoners niet als ze besluiten de huurwoning 

niet te kopen.
•	 Wanneer scheefwoners de woning kopen, dalen de wachttijden voor de sociale woningen voor starters niet.

8.1.3 Vergroten mogelijkheden scheefwoners
De derde groep maatregelen gaat over het vergroten van de mogelijkheden van de scheefwoners in de vrije 
sector. Deze maatregelen zijn voornamelijk bedoeld voor de groep scheefwoners die wel willen verhuizen, maar 
niet kunnen vanwege het ontbreken van een betaalbaar woningsegment voor deze middeninkomens. De eerste 
vier maatregelen gaan hier specifiek over. De laatste twee maatregelen gaan meer over het op een andere 
manier omgaan met scheefwoners.

7. Woningen met huurprijs tussen de liberalisatiegrens en tot 850 euro reserveren voor de secundaire doelgroep 
Omschrijving:
Bij deze maatregel zullen woningen met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens (664,66 euro) tot 850 
euro gereserveerd worden voor de secundaire doelgroep. Dit is een maatregel waarbij een bestand wordt 
opgebouwd waar sociale huurders zich kunnen inschrijven die graag willen doorstromen naar de vrije sector. 
Vervolgens worden vrijkomende huurwoningen in het middensegment en betaalbare koopwoningen gereserveerd 
voor de huurders die in het bestand staan en worden de woningen als eerste aan deze huurders gekoppeld. 
Dit gaat ook op basis van inschrijftijd. Degenen die het langst op de lijst staan, komen als eerste aan de beurt. 
Wanneer bij de secundaire doelgroep geen belangstellenden voor deze woningen zijn, dan komen de hogere 
inkomens in beeld (Pots, 2011).

Voordelen:
•	 De hogere inkomens hebben minder kans om in de middeldure huurwoningen terecht te komen. Zij moeten 

gaan huren in de dure sector. Hierdoor ontstaat een betere woonverdeling.
•	 Het bevordert de doorstroming, omdat de weinige middeldure woningen nu beter terecht komen bij de 

scheefwoners in de secundaire doelgroep. 
•	 Scheefwoners hebben meer kans bij het verlaten van de sociale sector en het zoeken naar een woning in 

de vrije sector. 
•	 Specifiek kan worden gericht op het vrij laten komen van schaarse woningtypes. Zo kunnen scheefwoners 

die een schaars type sociale woning achterlaten voorrang krijgen op een nieuwe woning. 
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Nadelen:
•	 Op dit moment wordt weinig in deze sector gebouwd, het effect van deze maatregel zal hierdoor niet erg 

groot zijn. 
•	 Het is de vraag in hoeverre de huurwoningen in dit segment een verbetering zijn van de huidige woning van 

de huurder, dus is het de vraag of mensen wel naar deze woningen gaan verhuizen of dat ze niet gewoon 
blijven zitten.

•	 Op dit moment is de vrije sector voor zowel de huurwoningen als de koopwoningen helemaal vrij op het 
gebied van wie de woning wil huren of kopen. Bij deze maatregel moet dit gestuurd kunnen worden, hiervoor 
zal moeten worden samengewerkt met alle makelaars en verhuurders om dit te kunnen bereiken. Een optie 
zou kunnen zijn om dit alleen voor de middeldure huurwoningen te doen.

8. Bouwen van meer huurwoningen net boven de liberalisatiegrens 
Omschrijving:
Door huurwoningen te gaan bouwen in de huurprijsklasse tussen de 666,44 euro (liberalisatiegrens) en 850 
euro hebben de scheefwoners meer keuze om door te stromen naar een andere woning in de vrije sector. 
Wel moeten deze woningen een betere kwaliteit hebben dan de huidige sociale woning van de scheefwoners. 
Ze moeten meer gaan betalen voor de huurwoning in de vrije sector, hiervoor zal de nieuwe woning meer 
moeten bieden dan de huidige woning om te zorgen dat de scheefwoners verleid worden te verhuizen. Bij 
deze woningen zouden, om de investering rendabel te kunnen maken, lagere grondprijzen gehanteerd moeten 
worden door gemeenten bijvoorbeeld (Arcadis, 2012). 

Voordelen:
•	 Meer keuzevrijheid voor de scheefwoners (de lage middeninkomens).
•	 Doorstroming van scheefwoners naar de middeldure sector wordt bevorderd.
•	 De portefeuille van de Nederlandse woningmarkt wordt geleidelijk vernieuwd. 
•	 Als meer huurwoningen in het middeldure huursegment worden gebouwd, zijn deze woningen minder 

schaars en zullen ze ook minder duur worden, omdat meer concurrentie ontstaat (Pararius, 2012). Een win-
winsituatie dus.

Nadelen:
•	 De woningen zijn vaak geen verbetering van de huidige sociale woning van de scheefwoners door het feit 

dat voor de sociale woningen een lagere huurprijs wordt gevraagd in vergelijking met een woning in de vrije 
sector van dezelfde kwaliteit.

•	 Er moet wel geld beschikbaar zijn om hierin te kunnen investeren en er moeten wel investeerders hiervoor 
bereid gevonden worden. Juist hier is het doel om de investeerders te verleiden in dit segment te gaan 
investeren.

•	 Bij de nieuwe huurwoningen in het middeldure segment kunnen ook mensen vanuit andere gemeenten naar 
deze woningen verhuizen (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). 

9. Een kleinere sociale huursector 
Omschrijving:
Dit is een maatregel die door aanpassing van de woningvoorraad zorgt dat minder woningen tot de sociale 
huursector worden gerekend. Om dit te bereiken kan de liberalisatiegrens verlaagd worden. Hierdoor belanden 
de duurdere sociale huurwoningen in de vrije sector. Op deze manier ontstaat geleidelijk een middensegment 
(Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010). Dit zou een oplossing kunnen zijn in het geval dat in een regio blijkt 
dat de scheefwoners wel zouden willen verhuizen, maar niet kunnen, omdat het huidige woningaanbod in de 
vrije sector niet aansluit bij de woonwensen en mogelijkheden van de scheefwoners. Door de liberalisatiegrens 
te verlagen komen de sociale huurwoningen terecht bij de mensen die deze woningen echt nodig hebben en 
ontstaat door het grotere aanbod in de vrije huursector een veel betere marktwerking doordat nu naast vraag 
ook aanbod aan woningen in het middensegment aanwezig is (Maassen, 2012). 
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Op dit moment is de sociale sector te groot. Er zijn namelijk meer sociale woningen dan het aantal mensen dat 
tot de primaire doelgroep behoort (Atrivé, 2012). Een kleinere sociale sector zou geen probleem hoeven te zijn 
voor de lage inkomens, mits de scheefwoners niet meer in de sociale sector mogen wonen. Wanneer sociale 
woningen worden gesloopt en hiervoor duurdere woningen voor in de plaats komen of een deel van de sociale 
woningen tot de sociale sector gaan behoren, zal de mate van scheefheid in combinatie met de strengere 
toewijzingregels van de Europese Commissie, gaan afnemen. 

Voordelen:
•	 Er ontstaat een betere verdeling van woningen over de verschillende inkomensdoelgroepen.
•	 Er ontstaat een groter bereikbaar aanbod voor scheefwoners.

Nadelen:
•	 De positie van de lage inkomens op de woningmarkt verandert nauwelijks, er zal iets minder aanbod zijn, 

maar ook minder vraag, omdat de scheefwoners minder vaak zullen wonen in de sociale huurwoningen 
(Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010).

•	 De woningen die overblijven in de sociale sector zijn wel de allergoedkoopste woningen op de minder 
gewilde locaties en met een slechtere kwaliteit.

•	 Wel moet opgepast worden dat er nog genoeg keuze vrijheid voor de lage inkomens overblijft.
•	 De wens van scheefwoners wanneer ze willen verhuizen is vaak om groter te wonen. Dit is niet mogelijk met 

het veranderen van de woning van alleen de sociale naar de vrije sector en niet een verandering qua grootte 
en kwaliteit van de woning (Wilkens, Zandstra & Kromhout, 2010).

10. Verhuismakelaar 
Omschrijving:
De vierde maatregel om de mogelijkheden te vergroten is meer een indirecte maatregel. Hierbij zal een makelaar 
worden ingesteld die de lage middeninkomens gaat helpen bij de doorstroming vanuit de sociale huursector 
naar de vrije huur- of koopsector. Deze gaat ondersteuning bieden om een geschikte en betaalbare woning 
te vinden voor deze groep mensen. Het uiteindelijke doel van het inzetten van deze verhuismakelaar is eigenlijk 
ook het verleiden van de scheefwoners om te verhuizen. Deze verhuismakelaar kan gefinancierd worden door 
bijvoorbeeld corporaties en gemeenten in de betreffende regio (Gemeente Enschede, 2005; Wilkens, Zandstra & 
Kromhout, 2010).

Voordelen:
•	 De verhuismakelaars kunnen de situatie op de woningmarkt en de woonwensen van de scheefwoners 

duidelijk rapporteren aan de gemeenten en corporaties. De situatie wordt hierdoor goed in de gaten 
gehouden en er kan beter op geanticipeerd worden.

•	 De verhuismakelaars kunnen ook huishoudens koppelen, bijvoorbeeld senioren die nog in een te grote 
woning wonen en graag kleiner zouden willen wonen of als dat soms beter is en deze vervolgens koppelen 
aan een huishouden dat graag groter wil wonen. Op deze manier kan een verhuisstroom op gang worden 
gebracht, wat voor meer partijen positief kan zijn.

Nadelen:
•	 Deze maatregel gaat de corporaties en gemeenten veel geld kosten, maar de vraag is of ze dit geld terug 

gaan zien of terug kunnen verdienen.
•	 Het is lastig inschatten wat het effect van een verhuismakelaar is, als er weinig tot geen beschikbaar 

aanbod is voor de groep verhuisgeneigde scheefwoners.

11. Een grotere primaire doelgroep 
Omschrijving:
Op dit moment behoren huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro tot de primaire doelgroep. Wanneer een 
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huishouden een inkomens heeft net boven deze grens, dan heeft dit huishouden weinig tot geen mogelijkheden 
in de vrije sector. In ieder geval vaak niet een mogelijkheid dat een verbetering van de huidige situatie is. Een 
mogelijkheid zou kunnen zijn om huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro tot de primaire doelgroep 
rekenen (NUL20, 2012). Inkomens beneden de 43.000 euro hebben dan recht om in een sociale woning te 
wonen. Inkomens vanaf 43.000 euro hebben geen recht meer op een sociale woning. Deze grenzen moeten 
vervolgens streng worden nageleefd.

Voordelen:
•	 Scheefwoners hebben meer keuze voor woonruimte, aangezien ze nu tot 43.000 euro ook in een sociale 

woning mogen (blijven) wonen. 

Nadelen:
•	 De wachttijden voor sociale woningen zullen helemaal niet gaan afnemen en misschien zelfs wel gaan 

toenemen doordat huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro misschien vanuit de vrije sector zullen 
willen overstappen op de sociale sector. 

12. Invoering twee huurgrenzen 
Omschrijving:
De huishoudens op de woningmarkt worden vaak in drie doelgroepen verdeeld op basis van hun inkomen, 
dit terwijl er maar twee sectoren zijn: de sector beneden de liberalisatiegrens en de sector boven de 
liberalisatiegrens. Een mogelijkheid is om twee huurgrenzen in te voeren. Een huurgrens op ongeveer 550 euro 
maandelijkse huur en een huurgrens op ongeveer 800 euro. De eerste grens is voor mensen met een inkomen 
tot 34.085 euro en de tweede grens is voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro bijvoorbeeld. 
In huurwoningen tot 550 euro mogen geen huishoudens uit de secundaire en tertiaire doelgroep wonen, in 
huurwoningen tussen de 550 euro en 800 euro mogen geen huishoudens uit de tertiaire doelgroep wonen en 
in huurwoningen boven de 800 euro mogen alle huishoudens wonen. De huurwoningen in de laagste sector 
kennen een groter verschil tussen de huurprijs en de marktconforme huur. De huurwoningen in de middelste 
sector kennen een kleiner verschil tussen deze twee huurprijzen en de huurwoningen in de duurste categorie 
hebben huren volgens marktconforme waarden. Op dit moment is er ook een soortgelijke driedeling op de 
huurmarkt door de huursubsidie voor de laagste inkomens. Deze maatregel kan zorgen dat het systeem 
overzichtelijker wordt.

Voordelen:
•	 Voor elke doelgroep wordt de kans om een geschikte en betaalbare huurwoning te krijgen groter.
•	 Op deze manier is een meer geleidelijke overgang ontstaan tussen de sociale en vrije sector, het gat tussen 

de sociale en vrije sector op de huurmarkt is hierdoor verdwenen.

Nadelen:
•	 Deze maatregel kan alleen voor nieuwe huurders worden toegepast.
•	 De taken van de corporaties zullen groter gaan worden, doordat nu een tussensegment toegevoegd is. 

8.2 Conclusie

Naar aanleiding van de inventarisatie van mogelijke maatregelgeving voor het doorstromen van scheefwoners 
kan nu een antwoord worden gegeven op deelvraag 7: Welke andere regelgeving is mogelijk voor het 
doorstromen van scheefwoners en wat zijn hiervan de eventuele effecten op de woningmarkt en voor de 
bewoners?
Er zijn een aantal maatregelen die zorgen dat scheefwoners verleid worden om te gaan doorstromen naar 
een huur- of koopwoning in de vrije sector. In een aantal andere maatregelen kan ervoor worden gekozen 
om de scheefwoners te dwingen door te stromen. Deze twee soorten maatregelen zijn vooral gericht op 
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de niet-verhuisgeneigde scheefwoners en daarnaast ook op de verhuisgeneigde scheefwoners om hun het 
laatste zetje te geven om daadwerkelijk te verhuizen. De laatste soort maatregelen gaan over het vergroten 
van de mogelijkheden voor scheefwoners zodat ze ‘legaal’ in een woning kunnen wonen. Deze laatste soort 
maatregelen is vooral gericht op de verhuisgeneigde scheefwoners.

Het dwingen van scheefwoners om door te stromen is vooral bedoeld om de situatie voor de lagere inkomens 
te verbeteren. Dit kan worden bewerkstelligd door een tijdelijk huurcontract in te stellen waarbij elk jaar het 
inkomen getoetst zal worden. De maatregel voor het verplicht kopen van de huurwoning zal niet direct de 
situatie van de lagere inkomens gaan verbeteren. Als corporaties besluiten het geld wat binnenkomt door de 
verkoop van sociale woningen te gaan investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen, zullen de gevolgen 
hiervan pas later merkbaar zijn voor de lagere inkomens.

De verhuispremie is een instrument waarvan verwacht wordt dat het effect niet erg groot zal zijn, vooral niet op 
de groep niet-verhuisgeneigde scheefwoners. Deze premie zal in veel gevallen niet zorgen dat de drempel om 
toch te verhuizen gaat verdwijnen. In de aanbodkant van woningen in de vrije sector verandert namelijk niets. 
De maatregelen huurkorting en huurverhoging zorgen beide dat de huren inkomensafhankelijk worden gemaakt. 
Wie meer verdient, betaalt ook meer huur voor de woning. De huurkorting lijkt een overzichtelijke maatregel 
waarbij de huurprijs een percentage is van de marktconforme huur van de woning en waarbij het inkomen 
van het huishouden wordt meegenomen. Op deze manier ontstaat een eerlijke huurprijs. Een nadeel van deze 
maatregel is dat de wachttijden voor een sociale woning hiermee niet direct zullen afnemen. Ditzelfde geldt voor 
het keuzecontract, waarbij men mag bepalen de marktconforme huur te betalen of de woning te gaan verlaten. 
Ook hier ontstaat een betere verdeling van de hoogte van het inkomen in combinatie met de huurprijs en hier 
zullen sneller mensen doorstromen, omdat het nu eenmaal moet. Daarmee zal deze maatregel meer effect 
hebben op het doorstromen en dus op het verkorten van de wachttijden voor een sociale woning.

Als laatste zijn er nog maatregelen die de mogelijkheden voor scheefwoners vergroten. Een goede maar 
bewerkelijke optie is om woningen met een huurprijs in het middeldure huursegment te gaan reserveren voor de 
secundaire doelgroep. Alle verhuurders en makelaars moeten hierbij gaan samenwerken om elke vrijkomende 
woning aan de eerste op de lijst van zoekenden te kunnen aanbieden. Het zou ook een optie kunnen zijn dit 
alleen te doen voor huurwoningen in het middeldure segment. Op deze manier wordt het iets overzichtelijker. 
De meest effectieve maatregel is het bouwen van middeldure huurwoningen. Als genoeg investeerders bereid 
worden gevonden in dit segment te investeren zullen vooral de groep verhuisgeneigde scheefwoners gaan 
doorstromen. De maatregelen die de sociale huursector verkleint of de primaire doelgroep vergroot zorgen 
alleen dat het aantal scheefwoners vermindert. Dit komt omdat de grenzen in de definitie van scheefwoner 
veranderd zijn, wat weinig voordelen oplevert. De maatregel voor het instellen van een verhuismakelaar is meer 
een maatregel die als toevoeging op een andere maatregel zou kunnen zijn. Als laatste is er nog de invoering 
van twee huurgrenzen. Hierbij zijn de huishoudens verdeeld in drie doelgroepen op basis van het inkomen en 
is er ook een verdeling van de huurwoningen in drie huurprijsklassen. Bij de hoogste huurprijsklasse wordt een 
marktconforme huur gevraagd en bij de laagste prijsklasse een verlaagde huur. De middelste prijsklasse zit hier 
tussenin. Op deze manier kan een betere verdeling van de woningen tot stand gebracht worden. Nadeel hierbij 
is wel dat extra taken voor corporatie ontstaan om ook het middensegment te gaan bedienen.

Hoofdstuk 8 - Mogelijke regelgeving woningmarkt
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In dit laatste hoofdstuk zullen aan de hand van het uitgevoerde onderzoek de hoofvragen worden beantwoord. 
Daarnaast zullen specifieke aanbevelingen worden gedaan voor de betrokken partijen in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven voor de mogelijk te voeren strategieën. De betrokken partijen zijn vooral de gemeenten, de 
corporaties en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Ook zullen aanbevelingen gedaan worden voor 
eventueel verder onderzoek voor de tekortkomingen in dit onderzoek. De hoofdvragen die in dit onderzoek 
centraal staan, zijn:
•	 Wat zijn de verschillen tussen scheefwoners en niet-scheefwoners en wat zijn de verschillen binnen de groep 

scheefwoners tussen verhuisgeneigde en niet-verhuisgeneigde scheefwoners, sluit het woningaanbod aan op 
de woonwensen van de groep scheefwoners? 

•	 Welke maatregelen werken het beste om het probleem scheefwonen aan te pakken bij de groep 
verhuisgeneigde scheefwoners en welke bij de groep niet-verhuisgeneigde scheefwoners 

9.1 Conclusie

Voor een goede onderbouwing voor het beantwoorden van de hoofdvragen is het belangrijk om goed op 
de hoogte te zijn wat het probleem scheefwonen precies inhoudt. Scheefwonen (huishouden met bruto 
jaarinkomen hoger dan 34.085 euro in een sociale huurwoning met een huurprijs lager dan 664,66 euro) 
ontstaat vooral in de loop der jaren door inkomensstijging of samenwonen. Het tegengaan van scheefwonen 
tijdens het betrekken van een woning wordt al tegengegaan door nieuwe toetsingsregels van het inkomen. Het 
probleem scheefwonen kan als volgt geformuleerd worden: doordat een huishouden met een hoger inkomen 
niet doorstroomt vanuit de goedkope naar de middeldure of dure sector, worden de goedkope woningen bezet 
gehouden en kunnen starters met vaak een laag inkomen (primaire doelgroep met een inkomen lager dan 
34.085 euro) de woningmarkt niet betreden. Het niet doorstromen van scheefwoners heeft vooral te maken 
met de crisis, de invloed van de overheid, de kenmerken van de regionale woningmarkt, veranderingen van 
de demografie en kenmerken van de groep scheefwoners. De crisis en veranderingen van de demografie zijn 
niet zomaar op te lossen, de invloed van de overheid en kenmerken van de regionale woningmarkt deels wel. 
Een sleutel tot het verbeteren van de doorstroming, is goed inzicht krijgen in scheefwoners en hun vraag en 
aanbod belangrijk. Om de eerste hoofdvraag te beantwoorden zijn de kenmerken van de scheefwoners, de 
woonwensen van deze groep en het aanbod voor deze groep besproken om zo deze groep bewoners op de 
woningmarkt als groep te typeren en de knelpunten tussen vraag en aanbod aan het licht te brengen. 

Scheefwoners kunnen onderscheiden worden van niet-scheefwoners. De kans dat een huishouden 
scheefwoner is, is het grootst als het huishouden jonger is en het huishouden uit twee of meer personen 
bestaat. De kans wordt vergroot als het huishouden een hogere opleiding gevolgd heeft en voor een langere tijd 
in de huidige sociale woning woont. De kans wordt ook vergroot als de huurprijs van de sociale woning hoger is. 
Daarmee samen hangt vaak ook een grotere woning en ook vaker een eengezinswoning dan een appartement. 
Door naar de grootte van het huishouden te kijken, kan het best voorspeld worden of een huishouden 
scheefwoont of niet.

Binnen de groep scheefwoners kan ook onderscheid gemaakt worden tussen scheefwoners die wel willen 
verhuizen en scheefwoners die niet willen verhuizen. Hoe jonger het huishouden, hoe groter de kans dat de 
scheefwoner wil verhuizen. De kans wordt vergroot als het huishouden een hoge opleiding gevolgd heeft en voor 
een kortere periode in de huidige woning woont. Daarnaast beïnvloedt de hoogte van het percentage goedkope 
woningen ten opzichte van de totale woningvoorraad in een gemeente de mate van verhuisgeneigdheid. Hoe 
hoger het percentage, hoe vaker een scheefwonend huishouden verhuisgeneigd is. Om te voorspellen of 
een scheefwonend huishouden verhuisgeneigd is, kan het best gekeken worden naar de huurprijs. Bij een 
lage (tot 333 euro) of hoge huurprijs (510 tot 664,66 euro) binnen de sociale huursector is de kans op een 
verhuisgeneigd scheefwonend huishouden kleiner dan bij een gemiddelde huurprijs (333 tot 510 euro). Wanneer 
de woning van de scheefwoners groter is, is de kans groter dat de scheefwoner niet wil verhuizen.
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De verhuisgeneigde scheefwoners willen vooral een woning die een goede kwaliteit heeft. Dit is voor 
veel scheefwoners één van de belangrijkste criteria voor het vinden van de gewenste woning. Wanneer 
scheefwoners hun woonwensen moeten aanpassen, doen ze dit het eerst door te gaan zoeken naar een 
woning op een andere locatie. Verhuisgeneigde scheefwoners met een hoger inkomen willen even vaak kopen 
als huren. Scheefwoners met een middeninkomen willen vaker huren dan kopen. Vooral in de huursector is 
men op zoek naar woningen met een relatief lage huurprijs ten opzichte van hun inkomen. Zo zoekt 85% 
een woning met een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens, dus een woning die niet voor hun bedoeld is. Er 
moet voor gezorgd worden dat men meer wil uitgeven voor een huurwoning. Dit is erg moeilijk op te lossen. 
Voor koopwoningen is men juist vaker op zoek naar een duurdere woning dan past bij hun inkomen. Dit 
kan verklaard worden uit het feit dat de scheefwoners tijdens de bewoning van de sociale woning gespaard 
hebben. Zij zijn eerder bereid om hun spaargeld in een koopwoning te steken, dan om elke maand een deel 
van hun spaargeld in de huur te steken. De verhuisgeneigde scheefwoners hebben een duidelijke voorkeur voor 
eengezinswoningen met een rijwoning als meest gewenst type woning. Bij appartementen is aanwezigheid van 
een lift erg belangrijk. De scheefwoners die willen verhuizen willen ook graag een privé buitenruimte bij de woning.

Op de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven ligt 7% van de totale huursector binnen het bereik van 
de scheefwoners met een inkomen in de secundaire doelgroep (inkomen tussen 34.085 en 43.000 euro). 
Voor de koopsector ligt dit percentage op 17%. In de kleinere gemeenten is weinig aanbod in huurwoningen en 
meer in koopwoningen, in de grote gemeenten is deze verdeling vrijwel gelijk. De koopwoningen in de kleinere 
gemeenten zijn erg dure woningen. Er is hier weinig aanbod in de middeldure koopsector. In de twee grootste 
gemeenten Eindhoven en Helmond is relatief het meeste aanbod in de bereikbare koopsector. In de grotere 
gemeenten Eindhoven en Helmond zijn vooral appartementen te vinden en in de kleinere gemeenten vooral 
eengezinswoningen. Uitzondering hierop is Helmond, waar in de koopsector ook veel eengezinswoningen zijn. 
Op het gebied van grootte van de woningen is weinig verschil aanwezig tussen de koop- en de huursector. 
Appartementen hebben in de meeste gevallen drie kamers en eengezinswoningen vier kamers of vijf of meer 
kamers. De woningen die op dit moment daadwerkelijk worden aangeboden lijken een redelijke afspiegeling 
te vormen van de totale bereikbare voorraad. Voor de huursector is het beschikbaarheidspercentage in het 
Stedelijk Gebied 4%. Vooral in Veldhoven, Eindhoven, Nuenen, Waalre en Son en Breugel is weinig aanbod in 
vergelijking met de bereikbare voorraad. In de koopsector ligt het bereikbaarheidspercentage in het Stedelijk 
Gebied met 9% iets hoger. Er zijn hierin weinig verschillen zichtbaar tussen de verschillende gemeenten.

Er kan nu gezegd worden hoe groot het probleem scheefwonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven is en waar 
de knelpunten zitten. De wensen van de verhuisgeneigde scheefwoners kunnen op dit moment niet goed 
vervuld worden op de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Er zijn te weinig woningen beschikbaar 
om de verhuisgeneigde scheefwoners te laten doorstromen naar de beschikbare woningen in de bereikbare 
sector. Zo is er vooral een tekort in huurwoningen. Daarnaast zijn er overschotten in koopwoningen. De tekorten 
in huurwoningen zijn voornamelijk te vinden in appartementen met lift, maar ook in alle eengezinswoningen. 
De overschotten in de koopwoningen zijn overal te vinden, maar zijn het grootst in appartementen met lift 
en in rijwoningen. Tekorten op het gebied van de grootte van eengezinswoningen zijn er voor woningen met 
een kleine of gemiddelde grootte en overschotten in woningen met veel kamers. Voor appartementen is 
het tegenovergestelde het geval. Hierin is een licht overschot in appartementen met één of twee kamers en 
zijn tekorten in appartementen met drie of meer kamers. Er is ook een groot tekort aan woningen met een 
privé buitenruimte. Wanneer alle scheefwoners met een inkomen in de secundaire doelgroep zouden moeten 
verhuizen, worden de knelpunten groter. Verder ontstaan ook nieuwe knelpunten, er zijn nu ook tekorten in 
eengezinswoningen die te koop staan. Ook voor de grote eengezinswoningen is de vraag groter geworden dan 
het aanbod. De overschotten in de koopappartementen blijven bestaan. 
 
Voor het beantwoorden van de tweede hoofdvraag is eerst een inventarisatie van de huidige regelgeving 
gemaakt. Daarnaast zijn de voor- en nadelen van mogelijke regelgeving geanalyseerd.
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Er zijn de afgelopen jaren veel wijzigingen van de regelgeving voor de woningmarkt geweest, wat zorgt voor veel 
onzekerheid op de woningmarkt. Dit werkt niet bevorderend voor de doorstroming, terwijl dit wel het hoofddoel 
van het nieuwste akkoord is waarin de nieuwste regelgeving staat. Voor de maatregelen op de huurmarkt 
werkt de verhuurdersheffing nadelig voor de starters. Woningcorporaties zullen verzwakken en er zal minder 
nieuwbouw plaatsvinden, waardoor minder aanbod voor starters ontstaat. De verkoop van huurwoningen is 
voor hen ook nadelig, het beschikbare aanbod zal gaan afnemen. Voor scheefwoners zou dit wel voordelig zijn, 
zij kunnen hierdoor in hun huidige woning blijven wonen. De verkoop van sociale woningen zal in veel gevallen 
niet werken, vooral niet voor appartementen. Scheefwoners met een inkomen in de secundaire doelgroep willen 
juist liever huren dan kopen op dit moment. Dit heeft voor een groot deel te maken met de huidige crisis. De 
woningprijzen zijn tijdens de crisis erg gedaald, hierdoor hebben veel huishoudens problemen dat de hoogte van 
de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Daarnaast is het tijdens crisis lastiger de eigen woning 
te verkopen. Mensen kiezen hierdoor tijdens de crisis sneller voor een huurwoning. Wanneer de economie weer 
aantrekt, zal ook de koopsector meer gaan aantrekken. Door de afschaffing van staatssteun voor activiteiten 
die niet tot de taken van corporaties behoren, gaan de corporaties nauwelijks woningen meer ontwikkelen in de 
vrije sector. Dus zullen de mogelijkheden voor scheefwoners verminderen. Door de toewijzingsregel voor sociale 
woningen zal de vraag naar deze woningen afnemen, hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor starters en 
minder mogelijkheden voor scheefwoners. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt geprobeerd het 
gat tussen de sociale en vrije sector te verkleinen, alleen de mogelijkheden voor scheefwoners in de vrije sector 
worden niet verbeterd. Op de koopmarkt zorgt de overdrachtsbelasting voor een makkelijkere stap naar de 
koopsector. Doordat ondertussen de regels voor het verstrekken van hypotheken worden verscherpt, dalen de 
mogelijkheden voor scheefwoners juist.

Ten opzichte van de huidige regelgeving zijn nog andere mogelijkheden om de doorstroming van scheefwoners 
op de woningmarkt te verbeteren. Om scheefwoners te verleiden door te stromen zijn een aantal maatregelen 
mogelijk waarbij de huurprijs wordt gekoppeld aan het inkomen. Dit kan door bijvoorbeeld een huurkorting te 
geven (korting op de marktconforme huur aan de hand van de hoogte van het huishoudensinkomen) of door 
een de betaande inkomensafhankelijke huurverhoging verder te verhogen. Door deze maatregelen wordt het 
gat tussen de sociale en vrije sector kleiner, maar zullen de wachttijden voor een sociale woning voor starters 
niet direct afnemen, doordat de mogelijkheden voor scheefwoners niet verbeteren. De scheefwoners hebben 
nog steeds weinig mogelijkheden in de vrije sector. Het verplichten om door te stromen kan bewerkstelligd 
worden door te werken met huurcontracten voor een jaar. Als het inkomen van een huishouden boven de 
inkomensgrens zit, kan de huurder kiezen om de marktconforme huur voor de woning te gaan betalen. Ook 
kan deze maatregel werken zoals nu ook voor studentenhuisvesting al gebeurt. Wanneer het inkomen boven 
de inkomensgrens stijgt, moet de huurder de woning binnen een aantal maanden verlaten. Als laatste zijn er 
nog maatregelen die voor meer mogelijkheden voor scheefwoners zorgen. Door sociale huurwoningen toe te 
voegen in de randgemeenten komt minder druk op de sociale sector in de randgemeenten en ook minder 
druk op de sociale sector in Eindhoven, doordat huishoudens met lage inkomens dan minder snel naar 
Eindhoven trekken. Er komt wel minder druk op de sociale huursector, maar het doorstromen naar de vrije 
sector wordt zo niet bevorderd. Bij het overhevelen van huurwoningen van de sociale naar de middeldure 
huursector zullen de woningen dezelfde kwaliteit houden, maar moet men wel meer gaan betalen. Dit zal 
niet gaan werken. Maatregelen als het reserveren van middeldure huurwoningen voor huishoudens met een 
inkomen in de secundaire doelgroep of het invoeren van twee huurgrenzen zodat de drie inkomensdoelgroepen 
in de drie prijsklassen terecht komen, zorgen voor veel administratief werk. Hiervoor zal ook veel moeten 
worden samengewerkt tussen alle verhuurders en makelaars. Het bouwen van huurwoningen net boven de 
liberalisatiegrens lijkt de beste mogelijkheid, omdat uit de analyse van vraag en aanbod al bleek dat er grote 
tekorten zijn op de vrije huurmarkt in het bereikbare segment.

Voor de groep verhuisgeneigde scheefwoners kan het beste gekeken worden naar de beschikbare en 
bereikbare woningvoorraad voor deze groep. Het is belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, 
zowel op aantallen woningen als op type en kwaliteit van de woningen. Voor de groep niet-verhuisgeneigde 
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scheefwoners zullen er maatregelen moeten komen die de groep verleiden om door te stromen. Hierin moet 
vooral gekeken worden naar een eerlijke verhouding tussen huurprijs en inkomen. Op deze manier zal het gat 
tussen de sociale en vrije sector verkleind worden en dus de stap om door te stromen makkelijker. 

In het Woonbehoeftenonderzoek is niet specifiek aan de verhuisgeneigde scheefwoners gevraagd waarom de 
verhuiswens nog niet is omgezet naar een daadwerkelijke verhuisbeweging. Een hoog percentage scheefwoners 
geeft aan te blijven wachten tot de gewenste woning is gevonden wanneer de gewenste woning niet kan 
worden gevonden. Hieruit kan worden afgeleid dat men geen haast heeft om te verhuizen. De scheefwoners 
wonen namelijk relatief goedkoop en wanneer men in de sociale huurwoning blijft wonen, kan men meer 
sparen voor de gewenste woning. Dit grote voordeel zorgt dat de verhuisbeweging wordt uitgesteld tot men 
de gewenste woning in de gewenste prijsklasse heeft gevonden. Als de huren worden verhoogd bijvoorbeeld 
zullen misschien meer huishoudens verhuisgeneigd worden, maar als er te weinig aanbod aanwezig is voor hen, 
zullen deze maatregelen weinig tot geen effect hebben. Hierdoor is het aanbod van woningen het belangrijkste 
onderdeel bij het aanpakken van de doorstroming van scheefwoners. Er moet voor gezorgd worden dat 
scheefwoners ook kunnen doorstromen. Conclusie is dat er eerst voldoende en geschikt aanbod gecreëerd 
moet worden en vervolgens kunnen de scheefwoners worden aangepakt.

De opbouw van dit onderzoek kan ook toegepast worden op andere woningmarktregio’s. Vooral in vraag en 
aanbod zullen verschillen worden verwacht, waar vervolgens op ingespeeld moet worden. Deze verschillen zullen  
het grootst zijn tussen de drie verschillende soorten woningmarkten, omdat vraag en aanbod van alle woningen 
tussen deze drie woningmarkten al verschillend is.

9.2 Aanbevelingen

Op basis van de hierboven behandelde onderzoeksvragen kan nu de richting van de strategie voor het 
Stedelijk Gebied Eindhoven bepaald worden. Aangezien leefbaarheid voor corporaties naast betaalbaarheid 
een hoofddoelstelling is, zal de focus van de strategie gericht worden op het laten doorstromen van de 
verhuisgeneigde scheefwoners. De verwachting is namelijk dat als alle scheefwoners uit vooral de sociale wijken 
vertrekken, de leefbaarheid in die wijken sterk zal dalen. Door alleen te gaan richten op de verhuisgeneigde 
scheefwoners, wordt zowel het probleem scheefwonen aangepakt, maar wordt ook de leefbaarheid behouden. 
Ten tweede is het makkelijker om op de groep verhuisgeneigde scheefwoners te richten, omdat zij al wel bereid 
zijn om te verhuizen. Dit is een erg belangrijke stap voor het daadwerkelijk doorstromen van scheefwoners. 
In de aanbevelingen voor de te voeren strategie zullen ook maatregelen worden aangedragen om de niet-
verhuisgeneigde scheefwoners te verleiden om door te stromen en de verhuiswens van de verhuisgeneigde 
scheefwoners om te zetten in een verhuisbeweging. De strategie zal bestaan uit vier onderdelen: omzetten van 
koop- naar huurwoningen, aanpassen van de huidige woonvoorraad in de bereikbare sector, toevoeging van 
woningen in de bereikbare sector en maatregelen om de scheefwoners te verleiden door te stromen. 

1. Omzetten koopwoningen naar huurwoningen in de bereikbare sector
Om de woningen in de bereikbare sector beter te laten aansluiten op de woonwensen van de scheefwoners 
moet in de eerste plaats gekeken worden naar het eigendom van de woningen. Aangezien er teveel 
koopwoningen zijn en te weinig huurwoningen, zal de strategie gericht zijn op het te huur aanbieden van 
koopwoningen. Hiervoor moeten door de gemeenten de mogelijkheden en gevolgen verder onderzocht worden, 
om te kijken of dit zal gaan werken. Er zullen bijvoorbeeld investeerders gevonden moeten worden die de 
koopwoningen willen gaan verhuren. 

2. Aanpassen woningvoorraad bereikbare sector
Een tweede aanpassing aan de woningvoorraad ligt bij de grootte van de woningen. Door een overschot 
aan grote eengezinswoningen en tekorten aan eengezinswoningen met een kleine of gemiddelde grootte, 
zullen er minder grote eengezinswoningen moeten komen en meer kleinere. Hiervoor zouden van twee 
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grote eengezinswoningen drie kleinere eengezinswoningen gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn al diverse 
onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden hiervan. Vooral problemen met de geluidsnormen, zullen 
moeten worden opgelost (J.J.A.M. Smeets, 16-10-2013 persoonlijke communicatie). Ook hiervoor geldt dat de 
mogelijkheden en gevolgen door gemeenten en investeerders onderzocht moeten worden. Vooral de financiële 
gevolgen zijn hierbij van belang voor het succes van deze aanpassing. Ten tweede moet onderzocht worden 
of er mogelijkheden zijn voor het toevoegen van een privé buitenruimte aan een bestaande woning. Voor 
appartementen zou bekeken kunnen worden of het mogelijk is een inpandig of uitpandig balkon te realiseren. 
Voor eengezinswoningen zal dit lastiger zijn, maar kan bekeken worden of een deel van de openbare ruimte 
gebruikt kan worden als privé buitenruimte. Het is hierbij zeer de vraag in hoeverre het haalbaar is om een 
privé buitenruimte toe te voegen en vooral of dit financieel ook haalbaar is. De kosten voor het toevoegen van 
een privé buitenruimte zullen in de meeste gevallen niet helemaal doorberekend kunnen worden aan de nieuwe 
huurder of koper.

3. Toevoegen woningen bereikbare sector
Als de totale vraag van de verhuisgeneigde scheefwoners in de secundaire doelgroep wordt uitgezet tegen 
het totale beschikbare aanbod in de middeldure sector, zijn er tekorten in vooral Eindhoven. In Helmond en de 
randgemeenten is vooral sprake van een mismatch van vraag en aanbod op wensen, maar niet op aantallen. 
Om te zorgen dat de verhuisgeneigde scheefwoners daadwerkelijk gaan doorstromen is meer aanbod en dus 
meer keuze in de middeldure sector erg belangrijk. Wanneer er meer keuze is, zal eerder de gewenste woning 
gevonden worden en zullen de scheefwoners eerder doorstromen. 

Bij het toevoegen van woningen in het middeldure segment moet vooral opgelet worden dat gedifferentieerde 
wijken zullen ontstaan. Zo kunnen de mogelijkheden onderzocht worden om in wijken met veel sociale 
woningbouw te kijken of hier middeldure huurwoningen aan toegevoegd kunnen worden. Op deze manier 
ontstaat meer menging van bewoners en zal in de toekomst het probleem dat de leefbaarheid zal gaan 
dalen als alle scheefwoners uit bepaalde wijken trekken ook worden voorkomen. Daarnaast moeten de 
nieuwe woningen over een goede prijs-kwaliteitverhouding gaan beschikken, om het verhuizen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Op dit moment willen scheefwoners namelijk te weinig uitgeven als maandhuur. Er zullen 
genoeg investeerders bereid moeten worden gevonden om in de middeldure huursector te gaan investeren. 
Medewerking van gemeenten door bijvoorbeeld het verlagen van grondkosten zou hierbij een mogelijkheid zijn 
om het voor investeerders aantrekkelijker te maken. 

Er moet worden opgepast dat de nieuwe woningen bij de scheefwoners (middeninkomens) terecht gaan komen 
en niet bij inwoners met een inkomen in de tertiaire doelgroep. Hiervoor zou gewerkt kunnen worden met 
inkomenseisen voor de woningen in de middeldure sector. Het nadeel hiervan is dat dit erg bewerkelijk zal zijn. 
Om de uitvoerbaarheid hiervan te bepalen, is verder onderzoek nodig door de gemeenten.
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De toegevoegde woningen in het bereikbare segment voor de scheefwoners in de secundaire doelgroep zullen 
voornamelijk in Eindhoven gebouwd moeten gaan worden. In alle subregio’s moeten vooral huurwoningen 
gebouwd worden. In Eindhoven moeten vooral appartementen komen en in Helmond en de randgemeenten 
zowel eengezinswoningen als appartementen. Zowel rijwoningen als luxe woningen zijn nodig. Voor 
appartementen zijn dit alleen appartementen met lift (of appartementen op de begane grond). De woningen 
die gebouwd dienen te worden, moeten vier kamers hebben als het een eengezinswoning betreft en drie 
kamers voor appartementen. De appartementen moeten beschikken over een balkon en in Eindhoven de 
eengezinswoningen ook over een tuin. 

4. Maatregelen verleiden door te stromen
Het doel van het derde onderdeel van de strategie is scheefwoners bereid te krijgen om te willen verhuizen 
als het beschikbare aanbod voor de scheefwoners geen reden is voor het niet verhuisgeneigd zijn. Een 
veel gehoorde reden voor het niet doorstromen, is het gat tussen de sociale en de vrije sector. De gekozen 
maatregelen om scheefwoners te verleiden door te stromen, zullen gericht zijn om het gat tussen beide sectoren 
te verkleinen. Dit kan bewerkstelligd worden om de huren in de sociale sector te gaan verhogen. Dit wordt al 
gedaan door de in 2013 ingevoerde inkomensafhankelijke huurverhogingen voor scheefwoners. Op dit moment 
zitten nog veel kinderziektes in het goed uitvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Voorwaarde 
voor het uitvoeren van deze maatregel is wel dat deze kinderziektes eruit gaan en dat de maatregel goed kan 
worden uitgevoerd. De vaak gehoorde tegenargumenten gaan over het feit dat alle huishoudens zelf mogen 
weten hoeveel ze willen uitgeven aan hun woonlasten. Dit argument is te verdedigen wanneer er onvoldoende 
beschikbaar aanbod voor de scheefwoners is in de middeldure sector. Dit tegenargument gaat niet meer op als 
de scheefwoners genoeg aanbod kunnen verkrijgen in de bereikbare vrije sector. Hierop is in de eerste twee 
onderdelen van deze strategie gefocust. Als er genoeg aanbod voor de scheefwoners is, kunnen ze zelf kiezen 
waar ze willen wonen en zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingen meer ‘vrijwillig’. Scheefwoners kunnen nu 
namelijk wel doorstromen. Doordat de effecten van de inkomensafhankelijke huurverhogingen nog niet bekend 
zijn en doordat deze ook erg afhankelijk zijn van het beschikbare aanbod voor de scheefwoners, kan hier nog 
weinig over gezegd worden. Een eventuele mogelijkheid zou kunnen zijn om de huurverhoging hoger te maken 
of om zelfs het hele systeem van huurprijzen te gaan koppelen aan inkomens, de zogenaamde huurkorting. 
Op deze manier wordt een korting gegeven aan huurders op de marktconforme huur. Hoe lager het inkomen, 
hoe hoger de korting. Hierdoor ontstaat een eerlijk systeem en kunnen huishoudens niet meer onterecht gebruik 
maken van ‘impliciete subsidiering’. Ook hier zal het inkomen van de huishoudens elk jaar gecontroleerd moeten 
worden.

De strategie hierboven beschreven kan nog beter vorm gegeven worden, wanneer op sommige onderdelen 
verder en dieper onderzoek wordt gedaan. Dit uitgevoerde onderzoek kent namelijk enkele tekortkomingen. Bij 
verder onderzoek kan de strategie versterkt worden, door op die tekortkomingen in te gaan.

Voor het verbeteren van de strategie dient meer onderzoek te worden gedaan naar de groep niet-
verhuisgeneigde scheefwoners. Het is ten eerste belangrijk om van deze groep te weten waarom ze niet 
willen verhuizen. Ten tweede is het belangrijk om achter de woonwensen te komen voor het geval ze zouden 
moeten verhuizen. Als laatste is het doen van onderzoek naar de reacties van de groep niet-verhuisgeneigde 
scheefwoners op nieuwe regelgeving van belang voor het formuleren van effectieve maatregelen om 
scheefwoners te laten doorstromen. Dit was in eerste instantie onderdeel van dit onderzoek. Toen bleek dat 
het erg lastig was om over voldoende respondenten te beschikken, was het doen van dit onderzoek naar de 
niet-verhuisgeneigde scheefwoners niet haalbaar. Op basis van een aantal respondenten kunnen namelijk geen 
conclusies getrokken worden. Voor het goed uitvoeren van de analyse over de groep niet-verhuisgeneigde 
scheefwoners zou een groot onderzoek moeten worden uitgevoerd, waarbij samenwerking van corporaties of 
gemeenten erg belangrijk is voor een goede uitvoerbaarheid.
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In dit onderzoek is bewust gekozen om de strategie met een open kijk en visie op te stellen. Op deze manier 
zijn alle opties opgehouden en meewogen voor de uiteindelijke strategie. Om de strategie nog specifieker op 
de regio toe te passen, zouden bij een vervolgonderzoek de visies van gemeenten en corporaties in de regio 
meegenomen kunnen worden. Zij hebben veel ervaring met de regio en met haar inwoners. Hierdoor kunnen zij 
een andere kijk op het probleem hebben en misschien ook een andere kijk op mogelijke oplossingen. Op deze 
manier kan de strategie nog beter toegepast worden op het Stedelijk Gebied Eindhoven.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het databestand van het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE. 
Deze aantallen zijn ontstaan door middel van gewogen factoren voor het aantal huishoudens en factoren 
voor aantal woningen. Hierdoor kunnen en zijn er afwijkingen ontstaan met de daadwerkelijke aantallen, 
bleek uit vergelijking met andere gegevens. Wanneer in dit onderzoek betrouwbaardere beschikbare cijfers 
zouden worden gebruikt, zouden deze veel minder specifiek zijn en daarmee ongeschikt voor dit onderzoek. 
Toch zou voor dieper onderzoek betrouwbaardere gegevens moeten worden gebruikt voor aantallen van de 
verschillende typen woningen, omdat er tot op woning nauwkeurig uitspraken worden gedaan. Daarnaast 
ben je door het bestaande databestand gebonden aan de gestelde vragen. Zo werd bijvoorbeeld niets 
gevraagd over woonperceptie en konden vraag en aanbod niet altijd goed met elkaar worden vergeleken. 
Ook waren de vragen over de redenen achter het wel of niet verhuizen niet specifiek genoeg. Terwijl informatie 
over verhuisgeneigdheid erg belangrijk is voor de doorstroming. Daarom zou een zelf opgezette enquête nog 
gerichter kunnen ingaan op de doorstroomproblematiek. Ook voor de aantallen beschikbare die van de site 
Funda gehaald zijn, geldt dat deze een vertekend beeld kunnen geven, omdat het een momentopname betreft. 
Om een beter beeld te krijgen zou een gemiddelde van woningen moeten worden genomen op basis van 
aangeboden woningen in het afgelopen jaar.

In de analyse naar de grootte van het probleem scheefwonen bleek dat ook veel huishoudens met een 
hoog inkomen in de middeldure sector wonen. Dit onderzoek is gebasseerd op scheefwoners, oftwel op het 
doorstromen van bewoners van de goedkope naar de middeldure sector. Hetzelfde zou gedaan kunnen 
worden voor het doorstromen van mensen met een hoog inkomen van de middeldure naar de dure sector. 
Wanneer dit vaker gebeurt, zullen meer woningen in het middeldure segment vrij komen. Hierdoor kunnen 
scheefwoners sneller doorstromen en uiteindelijk kunnen starters de woningmarkt makkelijk betreden. Op basis 
van deze redenatie zou gezegd kunnen worden dat het aanpakken van het niet doorstromen van huishoudens 
met een hoog inkomen van de middeldure naar de dure sector het eerste probleem oplevert, waardoor 
vervolgens de hele doorstroming op de woningmarkt vastloopt. In dit vervolgonderzoek zou gekeken kunnen 
worden naar de kenmerken van deze groep ‘scheefwoners’, naar de redenen voor het niet doorstromen, maar 
ook naar maatregelen om deze groep te laten doorstromen.

Door dit onderzoek kan de bestaande literatuur over scheefwoners worden aangevuld. Zo is er nu meer 
bekend over de huishoudens- en woningkenmerken. Toch blijft deze informatie vrij abstract. Het zou erg zinvol 
zijn als nog dieper op scheefwoners zou worden ingegaan. Hierbij kan gedacht worden aan het individueel 
onderzoeken van scheefwoners. Bij het onderzoeken moet dieper worden ingegaan op de levensloop van het 
scheefwonende huishouden. Om hier een beeld van te krijgen, zullen zaken moeten worden meegenomen als 
tijdstip van samenwonen, plaatsvinden van een scheiding of uitbreiding van het huishouden. Maar ook: waarom 
gekozen voor de huidige woning, waar wonen familie en vrienden, hoe is de carrière verlopen, zijn er schulden, 
heeft men dure hobby’s, enzovoort. Wanneer er op deze manier een echt goed beeld van een scheefwoner 
wordt geschetst en dit voor meerdere scheefwoners wordt gedaan, kunnen scheefwoners mogelijk in profielen 
worden ingedeeld en kan op deze manier nog beter op de doorstroming worden ingespeeld.

Als laatste zou nog onderzoek gedaan kunnen worden naar de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijken als 
de scheefwoners uit wijken met veel sociale woningbouw verdwijnen. Op dit moment zijn de effecten hiervan 
nog niet zichtbaar. Mogelijk is dit in de toekomst wel het geval. Door te kijken naar de gevolgen voor de wijk op 
gebied van leefbaarheid, is het misschien noodzakelijk om de strategie in dit onderzoek aan te passen.

Hoofdstuk 9 - Conclusie en aanbevelingen
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Slotwoord



Na dit onderzoek naar scheefwoners, blijft dat het verbeteren van de doorstroming niet eenvoudig 
is. Het verhuizen van huishoudens is en blijft lastig te sturen. Het is ook niet voor niets dat er veel 
onderzoek naar verhuisgeneigdheid van bewoners is gedaan. Verhuizen is een grote stap voor 
veel mensen. Bij een verhuizing komt veel kijken en het kan ook grotere gevolgen hebben. Er zijn 
zoveel zaken die bij het wel of niet verhuizen een rol spelen. Voorbeelden zijn: tijd voor zoeken naar 
een geschikte woning, binding met de wijk en onzekerheid baan. Zo zijn nog veel dingen op te 
noemen. Dit alles zorgt ervoor dat het verhuizen van bewoners lastig te voorspellen is. Wanneer 
een bewoner een baan krijgt ver weg van de huidige woning, moet hij of zij ineens gaan verhuizen 
terwijl de bewoner tot die tijd misschien helemaal niet verhuisgeneigd was. Ook andere persoonlijke 
factoren, zoals scheiding of gezinsuitbreiding kunnen er ineens voor zorgen dat een huishouden 
gaat verhuizen. Het tegenovergestelde geldt voor huishoudens die willen verhuizen, maar ineens 
ontslagen worden. Het inspelen op het doorstromen van die scheefwoners is daarmee in veel 
gevallen niet eenvoudig, omdat die persoonlijke factoren dit alles zomaar kunnen doorbreken. Er 
kan dan wel gezegd worden dat naar de aanbodkant moet worden gekeken, maar ook deze is 
erg lastig te voorspellen. Tussen het bedenken van bouwplannen en het daadwerkelijk gerealiseerd 
hebben van woningen zit veel tijd. In die tijd kan de situatie er op de woningmarkt al weer heel 
anders uitzien doordat de economie weer is aangetrokken bijvoorbeeld of doordat huishoudens 
ineens meer willen gaan kopen dan huren. Ook kunnen plannen ineens worden afgeblazen. Van 
zowel vraag en aanbod kan gezegd worden dat ze onvoorspelbaar kunnen zijn en niet eenvoudig 
te beïnvloeden. Toch is het zeker goed om hier over na te blijven denken en actie te ondernemen. 
Of het ook daadwerkelijk die effecten gaat bereiken die vooral gedacht en gehoopt waren, is een 
kwestie van afwachten. 
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Bijlage 1. Analyse probleem scheefwonen Stedelijk Gebied Eindhoven

In eerste instantie moet de vraag gesteld worden of het wel noodzakelijk is om het probleem scheefwonen aan 
te pakken. Om hier inzicht in te krijgen, zal de situatie bekeken worden hoe de woningmarkt in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven er nu voor staat. Hiervoor zal worden gekeken welke doelgroepen in welke woningen wonen 
en naar de groep woningzoekenden (de starters). 

Op het moment dat de situatie blijft zoals hij nu is, ligt de druk op de woningmarkt automatisch bij de sociale 
sector. Dit omdat hierin de goedkopere woningen zitten die vaak kwalitatief goed zijn. Er is veel vraag 
naar deze woningen. Door de crisis zal de groep woningzoekenden in deze sector gaan groeien, doordat  
mensen bang zijn om veel geld uit te geven. Daarnaast zal de groep woningzoekenden gaan stijgen door de 
individualiseringstrend. Hierdoor ontstaan meer huishoudens, vaak van één persoon. Dit betekent ook direct 
dat de kans dat het inkomen in de primaire doelgroep valt groter wordt. Door de crisis raken meer mensen 
werkloos en zullen de inkomens dalen, wat tot gevolg heeft dat de groep woningzoekenden in de sociale sector 
verder stijgt. Op dit moment zijn deze problemen al merkbaar en zullen in de toekomst verder een probleem 
gaan worden.

Als eerst gekeken wordt naar wie waar woont, ontstaat het volgende beeld: 

Van de huishoudens in het Stedelijk Gebied Eindhoven woont 61% passend, 17% woont te goedkoop (waarvan 
5% veel te goedkoop) en 22% woont te duur (waarvan 8% veel te duur).

Er is een verschil aanwezig tussen de aantallen in de drie inkomensgroepen tussen de cijfers uit het 
rapport ‘Kernvoorraad en doelgroep in het Stedelijk Gebied – Zuidoost-Brabant’ (Marsman, 2013) en 
het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE. Het verschil is te verklaren door het feit dat de cijfers in het 
rapport van Marsman voornamelijk zijn gebaseerd op registers van het Ministerie van Financiën en die 
van het Woonbehoeftenonderzoek op wat de huishoudens zelf hebben ingevuld. De huishoudens in het 
Woonbehoeftenonderzoek hebben waarschijnlijk gemiddeld een lager inkomen ingevuld dan hun werkelijke 
inkomen, wat resulteert in een grotere primaire doelgroep dan de werkelijke grootte van de primaire doelgroep. 
Gekozen is om de aantallen voor de inkomensgroepen van het rapport van Marsman te gebruiken, omdat deze 
cijfers meer betrouwbaar zullen zijn.

Als de totale sociale voorraad wordt uitgezet tegen de primaire doelgroep (tabel bijlage 1.2) is te zien dat in 

Tabel bijlage 1.1 Doelgroepen per woning Stedelijk Gebied Eindhoven (SRE, 2011 eigen bewerking)

Goedkoop (huur 
< €664,66 of 

koop < €150.000

Middelduur 
(huur €664,66 

- €850) of koop 
€150.000 - 
€205.000)

Duur                 
(huur > €850 

of koop > 
€205.000)

Totaal

Primaire doelgroep             
(< €34.085)

59.359 11.296 18.255 88.910

27% 5% 8% 40%

Secundaire doelgroep        
(€34.085 - €43.000)

15.798 7.163 19.895 42.856

7% 3% 9% 19%

Tertiaire doelgroep                  
(> €43.000)

9.598 9.790 68.766 88.154

5% 5% 31% 41%
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Eindhoven meer woningen zijn dan de doelgroep groot is. In Helmond komen de woningen redelijk overeen met 
het aantal huishoudens in de primaire doelgroep. In de randgemeenten is een groot tekort aan sociale woningen. 
Zo groot dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven als geheel een tekort aan sociale woningen is.

Hieruit blijkt inderdaad dat de bewoners met een laag inkomen een sociale woning in Eindhoven gaan zoeken 
en hierdoor de druk op de sociale sector in Eindhoven nog groter wordt. Want op dit moment is de druk op 
de sociale sector al hoog. Om dit in kaart te brengen is gekeken naar het aantal reacties op een vrijkomende 
sociale huurwoning en naar de gemiddelde inschrijfduur. De gemiddelde inschrijfduur is bij de woningcorporatie 
Woonbedrijf gebaseerd op het aantal woningen dat in de afgelopen drie jaar in een complex of een wijk met 
dezelfde type woningen is verhuurd en geeft op basis hiervan een indicatie hoe lang men ingeschreven moet 
staan om in aanmerking te kunnen komen voor die huurwoning (Woonbedrijf, 2013).

Voor een appartement moet men gemiddeld 5,3 jaar ingeschreven staan en voor een eengezinswoning 
gemiddeld 6,8 jaar. Kijkend naar de huurprijs valt op dat voor woningen tot 333 euro een gemiddelde inschrijftijd 
is van 2,9 jaar, voor woningen tussen de 333 en 510 euro een inschrijftijd van 6,3 jaar en voor woningen vanaf 
510 euro tot aan de liberalisatiegrens een inschrijftijd van 7,2 jaar. Hoe duurder de sociale huurwoning, hoe 
langer men gemiddeld ingeschreven moet staan. Bij corporatie Wooninc. wordt niet gewerkt met inschrijftijd, 
maar wordt geloot onder alle mensen die op de woning hebben gereageerd. Bij woningen die bestemd zijn voor 
55 jaar en ouder wordt maar weinig gereageerd. Op woningen tot dertig jaar wordt iets minder gereageerd 
dan gemiddeld, maar op woningen die bestemd zijn voor alle leeftijden wordt gemiddeld 350 keer gereageerd. 
Hierdoor is de kans dat iemand de woning daadwerkelijk krijgt toegewezen maar 0,3%. Van der Zwan heeft 
in haar onderzoek naar aanbiedingen in de sociale huursector in Eindhoven (2012) gekeken naar het aantal 
reacties op vrijkomende sociale woningen in 2010 en 2011. Bij vrijkomende woningen van Woonbedrijf kwamen 
gemiddeld 202 reacties per woning en bij Wooninc. 220 reacties. Veel wordt gereageerd op woningen tussen 
de kwaliteitkortingsgrens (366,37 euro) en de aftoppingsgrens (524,37/561,98 euro). Minder populair zijn 
woningen tot de kwaliteitkortingsgrens en woningen boven de liberalisatiegrens. Eengezinswoningen zijn bij het 
reageren op huurwoningen het populairst in vergelijking tot appartementen.  

Degenen die op de sociale woningen reageren, kunnen verdeeld worden in drie typen huishoudens: de 
starter, de semi-starter en de doorstromer. De starter is een huishouden die vanuit het ouderlijk huis of vanuit 

Tabel bijlage 1.2 Grootte sociale voorraad uitgezet tegen grootte primaire doelgroep (Marsman, 2013; SRE, 2013 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Goedkope huurvoorraad 
(< €664,66)

43.928 16.025 20.535 80.488

Goedkope koopvoorraad 
(< €150.000)

2.363 769 1.138 4.270

Totale sociale voorraad 46.291 16.794 21.673 84.758

Primaire doelgroep 43.143 16.386 28.172 87.701

Overschot/tekort 3.148 408 -6.499 -2.943
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een zelfstandige woning op zoek is naar een sociale zelfstandige woning. De semi-starter is iemand die door 
bijvoorbeeld een scheiding op zoek is naar een sociale woning, maar hierbij geen sociale woning achterlaat. Als 
laatste de doorstromer die al in een sociale woning woont, maar op zoek is naar een andere sociale woning in 
bijvoorbeeld een andere buurt of een betere kwaliteit (Van der Zwan, 2012).

De grootste groep woningzoekenden in de sociale sector is de groep starters. Onder een starter wordt hier 
verstaan iemand die of een huishouden dat op dit moment in een onzelfstandige woning woont of nog bij 
de ouders woont, die op zoek is naar een zelfstandige woning en nog geen woning gevonden heeft. In het 
Woonbehoeftenonderzoek hebben 21.670 mensen die in een onzelfstandige woning wonen of nog bij de ouders 
thuis wonen en aangegeven hebben op zoek te zijn naar een zelfstandige woning. Van deze starters heeft 78% 
een inkomen in de primaire doelgroep, 9% in de secundaire doelgroep en 13% in de tertiaire doelgroep. Er kan 
door de grote primaire doelgroep binnen de starters vanuit worden gegaan dat een ruime meerderheid van de 
starters een woning zal zoeken in de goedkope sector. 

In de randgemeenten zijn in verhouding tot de grootte van de sociale sector veel starters die een woning zoeken 
(tabel bijlage 1.3). 38% van de grootte van de sociale sector, komt er nog bij door de groep starters. In Helmond 
zijn in verhouding tot de goedkope sector weinig starters die een woning zoeken. Eindhoven ligt net iets onder 
het gemiddelde. 

Als gekeken wordt naar de toekomstige voorraad van sociale woningen van corporaties die op dit moment 
verwacht wordt in het Stedelijk Gebied Eindhoven (tabel bijlage 1.4) is te zien dat in de huurprijscategorie vanaf 
de aftoppingsgrens tot aan de liberalisatiegrens er netto veel woningen bijkomen. In de twee klassen eronder 
zal het aanbod aanzienlijk krimpen. In alle gemeenten is dit beeld te zien, behalve in Helmond en Geldrop 
waar ook de middelste huurprijsklasse iets zal toenemen. Netto zal de voorraad in 2017 met 681 woningen 
krimpen. Dit terwijl het aantal huishoudens de komende jaren verder zal gaan stijgen en daarmee ook het aantal 
woningzoekenden in de sociale sector. 

Tabel bijlage 1.3 Percentage zoekende starters ten opzichte van sociale sector (SRE, 2011 eigen bewerking)

Eindhoven Helmond
Rand- 

gemeenten
Stedelijk 
Gebied

Aantal zoekende starters 9.831 2.983 8.341 21.155

Grootte sociale sector 46.291 16.794 21.673 84.758

Percentage 21% 18% 38% 25%

Tabel bijlage 1.4 Ontwikkeling sociale woningbouw (Marsman, 2013 eigen bewerking)

2012 2017 Verschil

< €366,37 15.861 11.741 -4.120

€366,37 - €561,98 52.654 51.513 -1.141

€561,98 - €664,66 4.667 9.247 4.580

Totaal 73.182 72.501 -681

> €664,66 1.909 3.217 1.308
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In de huurprijscategorie boven de liberalisatiegrens denken de corporaties 1.308 woningen bij te gaan 
bouwen tot 2017 (tabel bijlage 1.4). Dit zijn relatief veel woningen, ondanks het feit dat corporaties voor deze 
woningen (de niet-DAEB activiteiten) geen steun meer krijgen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De 
ontwikkeling van deze woningen is namelijk niet de hoofdtaak van een corporatie. Toch zullen corporaties deze 
woningen de komende jaren gaan ontwikkelen. Het is zeker goed dat dit gebeurt, vanwege het tekort aan 
woningen met een huurprijsklasse net boven de liberalisatiegrens.
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Bijlage 2. Verhuisstromen 2000 tot en met 2011

Tabel bijlage 2.1 Migratiestromen aantal personen gemeenten Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE, 2012a eigen bewerking)

VAN >

                                                                                                                                                      
                                                                                                           NAAR >

 
Overig 

NL
Asten Bergeijk Best Bladel

Cra-
nen- 

donck
Deurne Eersel

Eind- 
hoven

Overig NL 1.987 1.864 5.262 1.970 3.420 5.572 1.758 65.493

Asten 2.192 10 30 9 33 859 9 595

Bergeijk 1.830 6 36 265 61 23 623 783

Best 4.659 55 40 54 59 51 75 3.292

Bladel 2.097 6 305 75 27 17 952 858

Cranendonck 3.863 56 47 50 11 52 30 1.065

Deurne 6.367 882 21 58 16 42 35 920

Eersel 1.918 3 707 75 991 30 41 1.064

Eindhoven 60.259 455 757 3.904 724 1.095 788 912

Geldrop-Mierlo 6.016 137 63 232 66 185 180 76 6.004

Gemert-Bakel 4.775 104 10 54 21 13 732 15 818

Heeze-Leende 2.015 24 44 45 17 440 45 25 1.159

Helmond 15.284 691 56 318 69 155 1.771 97 5.505

Laarbeek 2.869 48 15 66 10 13 136 17 735

Nuenen c.a. 2.967 22 30 167 28 58 43 23 3.420

Oirschot 2.793 7 33 702 163 19 18 169 822

Reusel-de Mierden 1.681 2 83 21 1.389 11 7 211 280

Someren 2.224 989 13 17 5 147 247 11 618

Son en Breugel 2.689 27 15 237 37 23 23 26 2.310

Valkenswaard 3.138 35 846 120 156 238 41 252 2.326

Veldhoven 6.920 65 333 415 282 154 66 780 8.162

Waalre 2.579 10 189 101 51 67 32 83 2.603

Bijlage 2 - Verhuisstromen 2000 tot en met 2011
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Geldrop 
-Mierlo

Gemert 
-Bakel

Heeze-
Leende

Hel-
mond

Laar-
beek

Nuenen 
c.a.

Oirschot Reusel
Some-

ren
Son en 
Breugel

Val-
kens- 
waard

Veld- 
hoven

Waalre

5.491 4.470 1.797 14.274 2.696 3.029 2.830 1.747 1.819 2.611 3.619 5.746 2.376

136 105 37 652 34 23 6 1 897 11 25 35 16

65 11 38 78 6 27 26 76 7 23 1.026 308 151

190 45 54 318 61 97 626 21 32 348 132 375 64

63 12 13 80 15 13 101 1.196 6 21 132 369 47

142 32 359 197 16 42 29 26 110 18 230 170 55

159 617 48 1.706 144 43 21 14 226 16 40 90 32

78 15 31 70 9 16 192 221 3 20 220 854 98

6.658 670 1.060 6.761 648 3.636 736 185 458 2.762 2.381 8.431 3.259

149 634 2.846 153 588 55 13 243 135 253 468 199

145 30 1.937 726 48 15 11 71 45 45 64 9

694 15 225 23 61 16 12 154 12 350 81 120

2.351 1.757 188 1.646 696 79 24 585 214 223 474 168

151 686 24 1.679 183 8 5 41 105 32 73 20

695 55 88 1.085 250 43 7 35 249 52 216 72

37 8 13 72 10 34 56 9 29 41 169 18

16 13 7 18 2 8 64 6 6 53 103 22

222 82 127 583 49 22 8 2 14 48 46 20

141 41 30 217 168 182 30 4 23 53 136 38

259 34 309 260 25 47 46 38 43 44 596 689

456 40 138 588 47 166 131 81 61 134 644 630

207 13 107 166 24 71 28 21 21 63 779 553
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Bijlage 3. Gehanteerde grenzen

Om de groep scheefwoners te analyseren, is het belangrijk om vooraf duidelijk vast te stellen op basis van 
welke grenzen de scheefwoners uit het databestand geselecteerd zijn. Hiervoor moet gekeken worden naar de 
volgende grenzen: inkomen van het huishouden, huurprijs van de woning en grootte van het vermogen. Tot 2012 
werkte het SRE nog met andere eigen vastgestelde grenzen, maar vanaf 2013 hanteert het SRE de grenzen 
van de Rijksoverheid. In dit onderzoek is daarom gekozen om dit ook voor het jaar 2012 te gaan doen.

Inkomen
Voor het inkomen dient gekeken te worden naar het verwachte verzamelinkomen van het huishouden. Hiervoor 
wordt gekeken naar het inkomen van de hoofdbewoner en de partner en niet naar het inkomen van de 
eventuele kinderen, tenzij het inkomen per kind hoger is dan 4.527 euro (Nibud, 2013). Het verzamelinkomen is 
het bruto jaarinkomen, ook wel belastbaar inkomen genoemd. 

In dit onderzoek worden de volgende grenzen gebruikt:

De huurtoeslaggrens is voor huishoudens verschillend, afhankelijk van de leeftijd en het aantal personen in het 
huishouden.

In het onderzoek ligt de grens tussen wel en niet scheefwoner zijn op de inkomensgrens van 34.085 euro. 
De primaire doelgroep heeft recht op een sociale woning. In bepaalde definities wordt ook gekozen om 
de huurtoeslaggrens te gebruiken om scheefwoners aan te wijzen. In dit onderzoek zal de definitie van de 
Rijksoverheid gehanteerd worden. Boven de inkomensgrens wordt onderscheid gemaakt in de secundaire 
doelgroep en de tertiaire doelgroep. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat de secundaire doelgroep, met een 
inkomen net boven de inkomensgrens het juist moeilijk hebben op de woningmarkt. 

In het Woonbehoeftenonderzoek van het SRE wordt in de enquête gevraagd naar het netto maandinkomen in 
klassen. Om uit het netto maandinkomen het verzamelinkomen te berekenen is gebruik gemaakt van de website 
BerekenHet.nl (BerekenHet, 2013b). Op deze site is van het netto maandinkomen een bruto maandinkomen 
berekend. Vervolgens is het bruto maandinkomen vermenigvuldigd met twaalf en is er 8% vakantietoeslag bij 

Tabel bijlage 3.1 Inkomensgrenzen doelgroepen (Rijksoverheid, 2011)

Doelgroep Bruto jaarinkomen

Primaire doelgroep I < Huurtoeslaggrens

Primaire doelgroep II Huurtoeslaggrens - €34.085

Secundaire doelgroep €34.085 - €43.000

Tertiaire doelgroep > €43.000

Tabel bijlage 3.2 Huurtoeslaggrenzen (SRE, 2012b)

Grootte huishouden Leeftijd Huurtoeslaggrens

Eenpersoons Jonger dan 65 jaar € 22.025

Eenpersoons Ouder dan 65 jaar € 20.675

Meerpersoons Jonger dan 65 jaar € 29.900

Meerpersoons Ouder dan 65 jaar € 28.225



189Aanpak scheefwoners: Strategieanalyse voor de omgang met scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven

opgeteld (InfoNu, 2012). Op basis van deze geschatte berekening zijn de volgende klassen ingedeeld welke 
overeen komen met wat het SRE in 2012 heeft opgesteld in haar begrippenlijst wonen (SRE, 2012b). De primaire 
doelgroep I en primaire doelgroep II hebben recht op een sociale woning.

Huurprijs
Voor de huurprijs wordt gekeken naar de netto huur, ook wel kale huur of rekenhuur genoemd. Dit is de huur 
die de huurder betaalt voor het gebruik van de ruimte (Woonzicht, 2013). De maximale huurgrens is gesteld voor 
2012 op 664,66 euro. Dit wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd. Beneden de liberalisatiegrens kan een 
huishouden recht hebben op huursubsidie. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van het vermogen, 
het inkomen en het hebben van een eigen voordeur. Tot de liberalisatiegrens worden de volgende grenzen 
gehanteerd om ook de huursubsidie te kunnen bepalen:

Tabel bijlage 3.3 Netto maandinkomen per doelgroep (SRE, 2012b)

Doelgroep Netto maandinkomen

Primaire doelgroep I
< €1000/€1350 

(Alleenstaand/Meerpersoons)

Primaire doelgroep II €1000/€1350 - €1900

Secundaire doelgroep €1900 - €2500

Tertiaire doelgroep > €2500
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De hoogte van de basishuur is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd.

Voor dit onderzoek worden de volgende grenzen gebruikt om de huursector in huurprijsklassen in de delen:

Tabel bijlage 3.4 Hoogte basishuur (Rijksoverheid, 2011)

Grootte huishouden Leeftijd Basishuur

Alleenstaand Jonger dan 65 jaar € 215,50

Alleenstaand Ouder dan 65 jaar € 213,68

Meerpersoons Jonger dan 65 jaar € 215,50

Meerpersoons Ouder dan 65 jaar € 211,87

Figuur bijlage 3.1 Opbouw huurtoeslag (Rijksoverheid, 2011 eigen bewerking)
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De goedkope (sociale) sector wordt gevormd door de groepen: betaalbaar I, betaalbaar II en bereikbaar. 

Vermogen
Voor het mogen ontvangen van huurtoeslag waren in 2012 de volgende grenzen voor de hoogte van het 
maximale eigen vermogen van toepassing.

Tabel bijlage 3.5 Huurprijsgrenzen (Rijksoverheid, 2011 en eigen bewerking)

Groep Grens Huurprijsgrens

Betaalbaar I Kwaliteitskortingsgrens < €366,37

Betaalbaar II

Aftoppingsgrens (1- en 
2-persoonshuishoudens/ 

3- en 
meerpersoonshuishoudens)

€366,37 - €524,37/€561,98

Bereikbaar Liberalisatiegrens €524,37/€561,98 - €664,66

Middelduur €664,66 - €850,00

Duur > €850,00

Tabel bijlage 3.6 Vermogensgrenzen (Belastingdienst, 2012)

Type huishouden Maximaal vermogen

Jonger dan 65 jaar € 21.139

Jonger dan 65 jaar en 
alleenstaande ouder

€ 42.278

Ouder dan 65 jaar en een 
inkomen maximaal €14.302

€ 49.123

Ouder dan 65 jaar en 
inkomen €14.302 - €19.895

€ 35.131

Ouder dan 65 jaar en een 
inkomen meer dan €19.895

€ 21.139





Foto van de kubuswoningen in de gemeente Helmond.

Aanpak scheefwoners - Nynke Wolters


