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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van mijn afstuderen. Hiermee rond ik de masteropleiding Architecture Building 

and Planning aan de Technische Universiteit richting Real Estate Management & Development af. 

Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar de verschillen in aanbiedingen en weigeringen bij verschillende 

typen woonruimteverdeelsystemen bij enkele corporaties in Eindhoven. 

In januari 2010 ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp voor het afstuderen. Door een onderzoek 

dat liep bij onderzoeksbureau Interface ben ik terecht gekomen bij het onderwerp woonruimteverdeling. 

Nu 2,5 jaar later ligt hier het verslag. Het is een lange weg geweest om bij dit resultaat te komen. 

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit verslag. 

Allereerst Leonie van de Ven, Jos Smeets en Marieke Leussink voor hun kritische commentaar en hulp 

bij het onderzoek. Daarnaast wil ik dhr. Dardour en dhr. Tholenaars voor de hulp bij het aanleveren van 

cijfers over de woonruimteverdeling van Woonbedrijf. Mevr. Van Beek van Wooninc. wil ik bedanken 

voor het aanleveren van gegevens over woonruimteverdeling van Wooninc. 

Ik wil ook mijn familie en vrienden bedanken die mij gesteund hebben in het proces. Speciaal wil ik Iris 

en Joëlle noemen. Iris, bedankt voor de vele keren dat we chocolademelk dronken gedurende onze 

studie en Joëlle, bedankt dat wel bijna altijd samen kunnen lachen, maar we ook wel boos op elkaar 

kunnen zijn. Tot slot wil ik Bert het allermeest bedanken voor alle steun en opbeurende mailtjes en 

peptalks in het afgelopen jaar en ik hoop ook voor hem zo’n steun te zijn. 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag. 

 

Hanna van der Zwan 

 

Eindhoven, 2012 
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Samenvatting 

Aanleiding 

In de sociale huursector komen minder woningen vrij dan er woningzoekenden zijn. Om de woningen 

efficiënt en effectief te verhuren hebben corporaties systemen bedacht om: 

woonruimteverdelingsmodellen. Echter de weigering van een aangeboden woning werkt een effectief 

en efficiënt verhuurproces tegen. 

Om het aantal weigeringen te verminderen zijn corporaties gaan experimenteren met andere systemen 

om de woningen te verdelen. Om de woningzoekenden meer als consument te behandelen zijn in de 

jaren negentig modellen bedacht waarin de woningzoekenden meer keuzevrijheid kreeg. 

De veronderstelling is dat het aantal weigeringen afhankelijk zou zijn van het gehanteerde 

woonruimteverdelingsmodel. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de effecten van de verschillende 

woonruimteverdelingsmodellen op de weigering door de verschillende typen woningzoekenden en op 

de weigering van de verschillende typen woningen. 

Onderzoeksopzet met probleemstelling 

De centrale vraag van dit onderzoek is:  

Welk effect hebben de twee woonruimteverdelingsmodellen gehanteerd in de sociale huursector in 

Eindhoven op het aantal weigeringen en aanbiedingen van de verschillende typen woningzoekenden en 

van de verschillende typen woningen? 

Om deze vraag te beantwoorden is er eerst een literatuuranalyse gedaan van de ontwikkeling van de 

sociale huursector in Nederland en specifiek van de ontwikkeling van de woonruimteverdeling. Daarbij 

is gekeken naar de huidige gehanteerde woonruimteverdeelsystemen. Hierna is aan de hand van data 

van Woonbedrijf en Wooninc., twee corporaties actief in Eindhoven, onderzocht of bepaalde woningen 

meer weigeringen kregen en of dat bepaalde woningzoekenden meer weigeringen gaven in het ene 

systeem dan in het andere systeem. Om dit te onderzoeken zijn data opgevraagd van Woonbedrijf en 

Wooninc. over de geplaatste advertenties in 2010 en 2011 en de woningzoekenden in 2010 en 2011. Na 

analyse zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Geschiedenis van de corporaties 

Rond 1850 zijn de eerste woningbouwverenigingen gesticht. De overheid was toen niet betrokken bij de 

volkshuisvesting. Vanaf de woningwet in 1901 is een spanningsveld merkbaar tussen 

overheidsbemoeienis en vrije marktwerking. Het hoogtepunt van de overheidsbemoeienis ligt net na de 

Tweede Wereldoorlog wanneer de overheid de gehele volkshuisvesting overneemt. 

In de jaren zestig wordt geprobeerd de sociale huurmarkt te liberaliseren, maar door veranderende visie 

gaat het uiteindelijk niet door. Het bouwinitiatief kwam wel weer bij de corporaties te liggen. Eind jaren 

tachtig ontstaan weer plannen voor verzelfstandiging van de corporatie onder het motto ‘meer markt, 

minder overheid’. In 1995 worden de corporaties dan wel zelfstandig met de bruteringsoperatie. 

Sindsdien is de overheid vooral wetgevend en minder direct betrokken. De bemoeienis van de overheid 

heeft gezorgd voor een grote sociale huursector in Nederland ten opzichte van het buitenland. 

Woonruimteverdelingsmodel 

Het woonruimteverdelingsmodel bestaat uit vier componenten: 

• Toegangscriteria: welke woningzoekenden worden toegelaten tot de sociale huurmarkt. 

• Passendheidscriteria: welke woningzoekende mag in welke woning? 
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• Rangordecriteria: welke woningzoekende krijgt de woning aangeboden? 

• Uitvoering: Op welke wijze kan de woningzoekende zijn woonwensen bekend maken? 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er geen sprake van woonruimteverdelingsmodellen. De corporaties 

beslisten zelf welke woningzoekenden ze toelieten in hun woningen. De woonruimteverdelings-

modellen zijn pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld, toen er een grote woningnood was. De 

overheid nam de leiding in de wederopbouw en ook de woonruimteverdeling. Het distributiemodel 

stamt uit deze periode. Na de verzelfstandiging in de jaren negentig ontstonden nieuwe modellen. Het 

begon met het aanbodmodel in Delft en later ook het optiemodel. Rond 2000 werden ook de 

passendheidscriteria afgeschaft en een paar jaar later volgde het rangordecriterium. 

In Eindhoven zijn vijf corporaties actief en zijn twee verschillende systemen. Voor het onderzoek is data 

verzameld van Wooninc. en Woonbedrijf. Wooninc. werkt met Trudo samen in het 

woonruimteverdelingsmodel Kansrijk Huren. De huurwoningen worden daar verdeeld op basis van 

loting. Woonbedrijf biedt de vrijkomende woningen aan in advertenties op haar website. De 

woningzoekenden worden gerangschikt aan de hand van hun inschrijfdatum. Beide corporaties maken 

gebruik van passendheidscriteria. 

Redenen en gevolgen woningweigering 

De redenen van weigering zijn zeer divers. De vier belangrijkste groepen zijn: 

• Woning niet naar wens op een van de volgende punten: woningtype, grootte, locatie of prijsklasse. 

• Timing 

• Niet op komen dagen 

• Reeds voorzien 

In theorie kan men de woning alleen maar weigeren na aanbieding. In de praktijk blijkt dat de 

onderzochte corporaties alleen na een intakegesprek de aanbieding van de woning tellen als aanbieding. 

Als de woning hiervoor wordt geweigerd, telt dat wel als weigering. Hierdoor komt het aantal 

weigeringen vaak hoger uit dan het aantal aanbiedingen plus één. 

Het gevolg van het weigeren van een woning is dat het verhuurproces langer duurt. Hierdoor is er een 

kans dat de woning niet aansluitend wordt verhuurd en dat er sprake is van mutatieleegstand. Hierdoor 

loopt de corporatie huur mis. 

Woningzoekenden en weigeringen 

Binnen de sociale huursector zoeken mensen met een lager inkomen een woning. Bij Woonbedrijf zijn 

twee keer zoveel woningzoekenden actief als bij Wooninc. Ook het gemiddeld aantal reacties ligt hoger. 

Door het grotere aanbod dat voor alle woningzoekenden toegankelijk is, kunnen woningzoekenden bij 

Woonbedrijf vaker een reactie geven. Er zijn drie groepen woningzoekenden onderscheiden: 

1. Starters 

Deze jonge woningzoekenden staan aan het begin van hun wooncarrière en laten geen lege woning 

achter. Starters zoeken vooral een huurappartement. Bij Wooninc. was 26% van de 

woningzoekenden onder de 24 jaar. Bij Woonbedrijf was dat maar 13%. Doordat ze nog geen 

inschrijftijd hebben kunnen opbouwen hebben ze een grotere kans op een woning bij Wooninc. Bij 

Woonbedrijf kreeg maar een klein gedeelte van de starters ondanks de vele reacties een woning 

aangeboden. Bij Wooninc. was het percentage groter maar niet in verhouding tot de grootte van de 

groep of het aantal reacties. 

2. Doorstromers 
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Er zijn meer doorstromers dan starters. Binnen deze groep zijn vier subgroepen te onderscheiden: 

• Gezinnen met kinderen 

Deze groep is meer vertegenwoordigd bij Woonbedrijf. Bij Wooninc. is weinig aanbod dat aansluit 

bij hun wensen. Bij Woonbedrijf krijgen ze ook meer aanbiedingen van woningen maar weigeren ze 

ook veel woningen omdat ze een bepaalde woning willen hebben 

• Een- en tweepersoonshuishoudens tot 30 jaar 

Deze groep is relatief meer vertegenwoordigd bij Wooninc. dan bij Woonbedrijf. Deze groep krijgt 

relatief veel aanbiedingen bij Woonbedrijf. 

• Een- en tweepersoonshuishoudens vanaf 30 tot 55 jaar 

Doordat ze wachttijd hebben kunnen opbouwen, zijn ze bij Woonbedrijf kansrijke 

woningzoekenden. 

• Senioren 

Deze groep geeft bij beide corporaties gemiddeld de minste reacties. Bij beide corporaties zijn ze 

kansrijk doordat er aanbod apart voor hen wordt gehouden. 

Daarnaast is gekeken naar de huidige woonplaats van de woningzoekenden. Als een 

woningzoekende niet een woning achterlaat in de plaats waar hij zoekt, wordt hij aangemerkt als 

vestiger. Vestigers kunnen een achterstand hebben doordat ze nog geen rechten hebben 

opgebouwd qua inschrijfduur. Bij Wooninc. is 33% vestiger, bij Woonbedrijf 20%. Ondanks dat alle 

woningzoekenden dezelfde kans hebben bij loting, zijn er percentueel toch meer aanbiedingen voor 

woningzoekenden uit Eindhoven bij Wooninc. Dit komt door het aanbod van seniorenwoningen bij 

Wooninc. Vestigers zijn vaak jonger. 

3. Urgent woningzoekenden 

Deze woningzoekenden zoeken door verschillende omstandigheden snel een woning, maar kunnen 

deze niet krijgen via de normale woonruimteverdeling. Deze worden in Eindhoven via directe 

bemiddeling geholpen en zijn verder buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. 

Woningen en weigeringen 

Woonbedrijf heeft ongeveer 28.400 woningen, Wooninc. slechts 6.700. Ook het aantal advertenties van 

Woonbedrijf was ongeveer vijf keer zo groot als van Wooninc. Het gemiddeld aantal reacties is bij beide 

ongeveer gelijk. Wooninc. heeft bij meer dan de helft van de woningen een passendheidscriterium 

gesteld qua leeftijd. Gemiddeld moeten woningen bij Woonbedrijf iets minder vaak worden 

aangeboden dan bij Wooninc. Echter het gemiddeld aantal weigeringen ligt wel veel hoger. Bij Wooninc. 

is het aantal weigeringen afhankelijk van de reactiegraad. Als er minder reacties zijn, wordt de woning 

vaker geweigerd. Bij Woonbedrijf worden juist woningen die meer reacties krijgen, iets vaker geweigerd. 

36% van de aangeboden woningen van Wooninc zijn seniorenwoningen. Hierop komen relatief weinig 

reacties. Ook bij Woonbedrijf is het aantal reacties op seniorenwoningen het laagst. Bij beide systemen 

hebben seniorenwoningen de hoogste weigeringsgraad. 

Er worden door Wooninc. weinig eengezinswoningen aangeboden. Bij Woonbedrijf bestaat 45% van het 

aanbod uit eengezinswoningen. Bij beide is dit het populairste woningtype, gevolgd door de 

appartementen zonder lift. De eengezinswoningen hebben bij Woonbedrijf een hoog 

aanbiedingsresultaat. Dit betekent dat ze gemiddeld vaker moeten worden aangeboden. 

Wooninc. heeft veel appartementen met lift. Deze hadden een lagere reactiegraad dan de 

appartementen zonder lift. Bij Woonbedrijf scoorden de appartementen met lift beter. 

Beide corporaties zijn vooral in Eindhoven actief. De woningen in Eindhoven krijgen ook gemiddeld de 

meeste reacties. Er zijn geen wijken aantoonbaar populairder bij beide corporaties. Ook het 
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aanbiedingsresultaat en weigeringsgraad springen er niet voor een bepaalde wijk uit. Dit hangt 

natuurlijk ook af van het type en aantal woningen dat een corporatie in een wijk heeft.  

Er zijn vier huurprijscategorieën te onderscheiden op basis van de huurtoeslag. Woningen boven de 

bovenste huurtoeslaggrens (€652,52), waar dus geen huurtoeslag voor mogelijk is, zijn bij beide 

corporaties het minst populair. Deze zijn bij Wooninc. ook het moeilijkst te verhuren door veel 

weigeringen en aanbiedingen. Bij Woonbedrijf is het beeld vertekend omdat bepaalde woningen nooit 

zijn aangeboden omdat er te weinig reacties opkomen en de woningen geweigerd worden voor ze 

werden aangeboden. 

Verder is er ook niet veel verschil in reactiegraad tussen de beide corporaties en de verschillende 

groepen op basis van de huur. Bij Woonbedrijf worden de goedkopere woningen vaker geweigerd dan 

de duurdere. Dit kan komen doordat een woningzoekende met een lange inschrijftijd kansrijk is. Hij kan 

een goedkope woning weigeren omdat hij wel weer een woning krijgt aangeboden. Door de loting bij 

Wooninc. is de kans hierop klein. 

Conclusies en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden in welk model welke woningzoekende het beste kan zoeken naar een 

huurwoning in Eindhoven: 

• Starters kunnen het beste bij Wooninc. zoeken, omdat ze daar meer kans maken op een woning 

zolang ze nog geen inschrijftijd hebben opgebouwd. 

• Senioren kunnen ook goed bij Wooninc. terecht, vanwege het grote aanbod aan seniorenwoningen. 

Maar ook bij Woonbedrijf kunnen ze kans maken doordat ze vaak meer inschrijftijd hebben 

opgebouwd. Het hangt dan af van in welke wijk ze willen wonen. 

• Gezinnen kunnen beter bij Woonbedrijf een woning zoeken, omdat het aanbod van Woonbedrijf 

beter is afgestemd op hun woonwensen. 

• Een- en tweepersoonshuishoudens tot 30 jaar kunnen het beste hun kansen spreiden. Bij beide 

corporaties is aanbod wat past bij hun woonwensen. 

• Een- en tweepersoonshuishoudens tussen de 30 en 55 jaar kunnen zich het beste richten op 

Woonbedrijf. Deze groep kreeg daar relatief meer aanbiedingen. 

Er zijn aanbevelingen gedaan aan de corporaties om de woonruimteverdeling beter af te stemmen. 

• Het gekozen model hangt af van de doelstelling van de corporatie. Maar juist een combinatie van 

verschillende modellen biedt alle doelgroepen mogelijkheden. 

• Niet alle weigeringen zijn te voorkomen. Maar op sommige type weigeringen, zoals dat 

woningzoekenden niet komen opdagen, kan de corporatie wel sancties op leggen. Hierdoor wordt 

namelijk het proces verstoord. 

• Om seniorenwoningen bij Wooninc. minder te laten weigeren zouden de passendheidscriteria 

verruimd kunnen worden, meer reclame voor Kansrijk Huren onder senioren of de woningen op een 

andere wijze aanbieden zoals inschrijftijd of optiemodel. 

• Eengezinswoningen kunnen het beste worden verdeeld op basis van inschrijftijd omdat hierdoor de 

woningzoekende op den duur aan de beurt komt en niet geluk moet hebben bij de loting.  

• De invloed van de inschrijftijd bij Woonbedrijf kan verminderd worden door woningzoekenden 

woonwaarden te geven. Hierdoor verliest de woningzoekende niet al zijn inschrijftijd als hij een 

woning accepteert en zal hij waarschijnlijk minder snel weigeren. 

• Duurdere huurwoningen kunnen beter via ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ worden 

aangeboden. Deze woningen moeten soms meerdere malen worden geadverteerd.  
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Summary 

Motive 

In the social rented sector are fewer homes available than there are house hunters. Allocation is the 

heart of social housing provision and management. Therefore corporations have housing division 

systems created to distribute the homes efficiently and effectively. Refusal of offered dwellings 

frustrates an efficiently en effectively letting process. 

Housing associations started experimenting with other housing distribution systems to reduce the 

number of refusals. In the nineties they changed methods to give the house hunter more freedom of 

choice because they wanted to treat house hunters more as consumer. 

The assumption is that the number of refusals depends on the used housing distribution system. This 

study therefore looked at the effects of different housing allocation models on the refusal rates of 

different types of house hunters and the various types of houses. 

Research design with objective 

The central question of this research is: 

What effect do the two housing allocation models used in the social rented sector in Eindhoven have on 

the number of refusals and offers of the different types of house hunters and the various types of 

housing? 

To answer this question, there is first done a literature analysis of the development of the social rented 

sector in the Netherlands, specifically the development of the housing allocation, and of the current 

used housing distribution systems. Then it was researched whether certain types of houses were more 

rejected and whether some house hunters gave more refusals for housing in one system as in the other 

system. For this data is retrieved from Woonbedrijf en Wooninc., to housing associations active in 

Eindhoven. The data describes the period of 2010 and 2011. From the analysis are conclusions draw en 

recommendations done. 

History of housing associations in the Netherlands 

The strong position of social rental market in the Netherlands has its origins in the great influence of the 

government. The first housing associations were founded around 1850. The government wasn’t 

involved in housing. Since the Housing Act in 1901 is a constant tension between governmental 

intervention and free markets. The peak of governmental intervention is just after the Second World 

War when the government took over the entire housing. 

In the sixties is tried to liberalize the social housing market, but it fails by changing visions. The 

construction initiative is again by the housing associations. Late eighties again plans arise for 

privatization of the social housing under the motto “more market, less government’. The housings 

associations are fully independent after the grossing operation in 1995. Since then, the government is 

especially legislative and less directly involved. 

Housing allocation models 

The housing allocation models consist of four components: 

• Eligibility criteria: These criteria describe which households are eligible to apply for social housing. 

• Suitability criteria: These criteria describe which households are entitled to which accommodations. 

• Ranking criteria: These criteria describe the order in which the households are offered the vacant 

dwelling they applied for. 
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• Execution: This describes the way house hunters disclose their wishes. 

Before the Second World War there were no housing allocation models. The housing associations could 

decide which house hunters they allowed in their homes. The models are developed only after the 

Second World War, when there was a major housing shortage. The government took the lead in the 

reconstruction and also the housing allocation. The distribution model dates from this period. 

After privatization in the nineties new housing allocation models were introduced. First was the advert 

model in Delft. A large majority of housing associations shifted towards an advert model where the 

house hunter had more freedom to choose. Under this system, households ‘bid’ for available-to-let 

social housing properties that are openly advertised. Later, the suitability criteria and ranking criteria 

were abolished and other models were introduced. 

In Eindhoven are five housing associations active and are two different housing allocation systems. For 

this research data is collected from Wooninc. and Woonbedrijf. Wooninc. and Trudo together have the 

allocation system ‘Kansrijk Huren’. The available to let property are distributed based on raffling. 

Woonbedrijf offers her available dwellings in advertisements on her website. The house hunters are 

ranked based on their registration date. Both housing associations use suitability criteria. 

Reasons and consequences of refusal 

The reasons of refusal are very diverse. De four important groups of reasons are: 

• Offered dwelling is not to the satisfaction of the house hunter because of the type of dwelling, the 

size, the location or the price. 

• Timing is wrong 

• House hunter does not appear 

• Al ready provided 

In theory, one can only reject a dwelling after offering. In practice, the researched corporations only 

count the offer of a dwelling after an interview as an offer. If the property is rejected before the 

interview, it counts as a refusal. This brings the number of refusals often higher than the number of 

offers plus one. 

The consequence of refusal of a dwelling is that the letting process takes longer. Because of this there is 

the possibility of mutation vacancy and the loss of rent. 

House hunters and rejections 

House hunters within the social rented sector have a low income. By Woonbedrijf were twice as much 

house hunters active as by Wooninc. Also the average number of responses was higher, among other 

due to the greater supply of Woonbedrijf without suitability criteria. There are three groups of house 

hunters described: 

1. Starters 

These young house hunters are at the beginning of their housing career and don’t leave an empty 

house behind. They look in particular for a rental apartment. At Wooninc. were 26% of the house 

hunters under the age of 24. At Woonbedrijf is less than 13% starter. Because they hadn’t the chance 

to build up registration time by Woonbedrijf, they are more likely to get a dwelling at Wooninc. By 

Woonbedrijf only a small portion of the offers is for this group, despite the many reactions. By 

Wooninc. was this percentage higher, but not in relation to the size of the group or the number of 

reactions. 

2. Transfer candidates 

This group is a bigger group than the starters. Therefore, there four subgroups distinguished: 
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• Families with children 

This group primarily seeks a dwelling by Woonbedrijf. By Wooninc. the supply which meets their 

needs is small. By Woonbedrijf they get lots of offers and they refuse many offers. 

• Single and double households until 30 year 

This group is relative more present by Wooninc. than by Woonbedrijf. By Woonbedrijf this groups 

gets relatively a lot of offers. 

• Single- and double households from 30 until 55 year 

Because they waited longer, they are privileged by Woonbedrijf to get a dwelling offered. 

• Seniors 

This group gave the least reaction by both housing associations. Because a part of the supply is 

especially for them, they are promising at both housing associations. 

In addition, there can be looked at the current residence of the house hunter. If someone is not an 

inhabitant of Eindhoven region, he may be regarded as settler. Settlers can have a disadvantage 

because they don’t have rights in terms of registration time. By Wooninc. was 33% settler, by 

Woonbedrijf just 20%. Although they have the same chance at Wooninc. as local house hunters, the 

local house hunters get more housing offers. This is because the supply of senior housing at Wooninc. 

is large and settlers are often young. 

3. Priority applicants 

Because of different circumstances these house hunters search quickly for a house, but can’t be 

helped through the normal housing division system. In Eindhoven these house hunters are not part 

of the model but they are housed directly. They are not further considered in this research. 

Housing and refusals 

Woonbedrijf has approximately five times more houses advertised than Wooninc in 2010 and 2011. The 

average number of reactions is approximately the same by both housing associations. In half of the 

advertisements of Wooninc. there was a suitability criterion set qua age. By Woonbedrijf dwellings have 

average a little less offers than by Wooninc. The average number of refusals is much higher by 

Woonbedrijf. By Wooninc. is the number of refusal dependent of the reaction rate. If the average 

reaction rate was higher, the refusal rate was lower. By Woonbedrijf homes that had more reactions, 

were refused more often. 

36% of the advertised dwellings of Wooninc. are senior housing. These types of dwellings get relatively 

few responses. Also at Woonbedrijf the reaction rate for senior housing are the lowest. By both systems 

senior housing had the highest refusal rates. 

Wooninc. offers a few single-family dwellings. By Woonbedrijf 45% of the supply are single-family 

dwellings. For both housing associations this is the most popular type of dwelling, followed by the 

apartment without elevator. By Woonbedrijf the single-family houses have a high offer rate. Wooninc. 

advertises many apartments with elevator. These have a lower response rate as apartments without 

elevator. By Woonbedrijf the apartments with elevator have a higher score. 

Both housing associations are particularly active in Eindhoven. The houses in Eindhoven have the 

highest reaction rate. No neighborhood is detectable popular by both corporations. This also depends 

on the type of dwellings the housing associations had in a neighborhood. 

There are four price categories distinguished based on housing benefit. Dwellings with rent above the 

upper border of housing benefit (€652,52), where tenants don’t get housing benefit, are least popular 

by both housing associations. By Wooninc. were these also hardest to let. They had lot of refusals and 
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offers. By Woonbedrijf the picture is distorted because several dwellings in this category were never 

offered. 

Furthermore, there is not much difference in response rate between the two corporations and the 

various groups based on the rent. By Woonbedrijf cheaper homes were more often refused than the 

more expensive ones. This is probably because a house hunter with a longer registration period is 

promising. He can refuse a cheap home because he will get another house offered. By raffling at 

Wooninc. is the chance small he gets a second offer. 

Conclusions and recommendations 

Concluded can in which model which house hunter can best search for a rental house in Eindhoven: 

• Starters should search for a house at Wooninc., because they are more likely to get a house offered 

as long as they have not enough registration time. 

• Seniors can also search by Wooninc., because of the wide range of senior housing Wooninc. 

advertised. But by Woonbedrijf seniors are similarly likely to succeed because they often have a 

longer registration time. It depends on the area they want to live. 

• Families with children are more likely to find a house with Woonbedrijf because the dwellings 

Woonbedrijf offers suites their wishes. 

• Single and double households until 30 years can best spread their chances. Both housing associations 

offer dwellings that suit their wishes. 

• Single and double households between 30 and 55 years can best focus on Woonbedrijf. This group 

got relatively more deals there. 

There are recommendations for the housing associations to better align the housing allocation. 

• The chosen model depends on the objective of the corporation. But a combination of different 

models offers all target opportunity. 

• Not all refusals are preventable. But on some type of refusal, like when the house hunter does not 

appear, the housing association can impose sanctions. This delays the process. 

• To reduce the refusals of senior housing by Wooninc. the suitability criteria can be broadened, more 

advertising for ‘Kansrijk Huren’ among seniors or allocate the houses otherwise. 

• Single family houses can best be distributed based on registration time, because the house hunter 

eventually will get a house and with raffling he got to be lucky. 

• The influence of registration time at Woonbedrijf can be reduced by giving the house hunters 

residential value. Because of this the house hunter doesn’t loses not all his registration time if he 

accepts a property and will likely reject less. 

• More expensive properties can better be allocated through a first come, first served system. These 

homes had to be advertised multiple times. 
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Onderzoeksopzet 
“Ik ga nu naar het kantoor van de woningstichting 

en ik kom niet terug voor ze me een woning toewijzen” 

Jan in Jan, Jans en de kinderen deel 1 (Kruis, 1972) 

1.1 Aanleiding 

Een woningcorporatie wil een vrijkomende huurwoning zo effectief en efficiënt mogelijk verhuren. 

Volgens Kullberg (2001) houdt efficiënt en effectief verhuren in met zo weinig mogelijk inspanning en 

kosten de woning zo doeltreffend mogelijk verhuren. De tevredenheid van woningzoekenden en 

omwonenden en een minimum aan huurderving zijn hierbij belangrijk. De weigering van een 

aangeboden woning werkt een effectief en efficiënt verhuurproces tegen. 

Om het aantal weigeringen te verminderen zijn corporaties gaan experimenteren met andere regels bij 

de verdeling van woningen. In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw waren 

woningzoekenden afhankelijk van de woningcorporatie en gemeente, zoals ook te zien in het 

bovenstaande citaat en figuur 1.1. Een van de nadelen volgens Kullberg (1997) van deze traditionele 

manier van woningen verdelen was, dat er veel tijd zat tussen inschrijving als woningzoekende en het 

daadwerkelijke aanbod van een woning. In die tijd zijn de wensen van de woningzoekende veranderd. 

Ook schreef een deel van de woningzoekenden zich uit voorzorg in, maar waren nooit serieus 

geïnteresseerd in een huurwoning. Dit leidde volgens Kullberg (1997) tot veel weigeren van woningen. 

Sinds de jaren negentig zijn de corporaties op andere manieren hun woningen gaan verdelen. Hierbij 

speelt een rol dat woningzoekenden meer consumenten zijn geworden. De woningzoekenden kregen 

meer keuzevrijheid en moesten reageren op advertenties waarin vrijkomende woningen werden 

aangeboden. De bewustere keuze zou moeten leiden tot minder weigeringen van aangeboden 

woningen. Toch moeten corporaties tegenwoordig sommige woningen meerdere malen aanbieden voor 

er een huurder wordt gevonden en soms moet de woning ook meerdere malen worden geadverteerd. 

In Amsterdam bijvoorbeeld werd in 2010 de woning gemiddeld geaccepteerd door de zesde kandidaat. 

(Groot en van der Veer, 2011) De directeur van woningcorporatie Ymere, Pieter de Jong (geciteerd in 

Weersch, 2011) zegt hierover: “De meest aantrekkelijke woningen in de hoofdstad worden soms wel 

twintig keer geweigerd door mensen die boven aan de lijst staan.” 

Om het aantal weigeringen te verminderen hebben sommige corporaties de woonruimteverdeling 

veranderd. De veronderstelling is dat het aantal weigeringen afhankelijk is van het gehanteerde 

woonruimteverdeelsysteem. Zo worden er op sommige plaatsen woningen verdeeld door middel van 

loting in plaats van op wachttijd. De verwachting hierbij is dat het aantal weigeringen lager zal zijn, 

omdat het verkrijgen van de woning als het winnen 

van een lot uit de loterij voelt (Kromhout en 

Zeelenberg, 2009). Ook hebben urgent 

woningzoekenden dan een grotere kans op een 

woning. Deze groep woningzoekenden zou sneller 

geneigd zijn een woning te accepteren. Echter er 

kunnen ook juist meer weigeringen komen, doordat 

woningzoekenden ongeremd reageren op elke 

geadverteerde woning. Ze reageren juist ook op de 

1

Figuur 1.1 Jan, Jans en de kinderen (Kruis, 1972) 
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woningen die niet passen binnen het zoekprofiel. Het is dan de vraag of er een verschil is in het aantal 

weigeringen tussen verschillende typen woningzoekenden. 

Dit onderzoek is gericht op een doelmatige verdeling van de woningzoekenden over de vrijkomende 

woningen. In dit onderzoek zal daarom gekeken worden naar de effecten van de verschillende 

woonruimteverdelingsmodellen op de weigering door de verschillende typen woningzoekenden en van 

de verschillende typen woningen. 

1.2 Probleem- en doeldoelstelling 

Probleemstelling 

Aan de hand van de aanleiding is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Welk effect hebben de twee woonruimteverdelingsmodellen gehanteerd in de sociale huursector in 

Eindhoven op het aantal weigeringen en aanbiedingen van de verschillende typen woningzoekenden en 

van de verschillende typen woningen? 

Onderzoeksvragen 

Aan de hand van de probleemstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

• Hoe is de sociale huursector in Nederland ontwikkeld? (Hoofdstuk 2) 

• Welke modellen van woonruimteverdeling in de sociale huursector bestaan er, hoe zijn deze 

ontwikkeld en binnen welke juridische kaders functioneert de woonruimteverdeling? (Hoofdstuk 3) 

• Welke woonruimteverdelingsmodellen worden er in Eindhoven gehanteerd en hoe zijn deze 

ontwikkeld? (Hoofdstuk 4) 

• Welke typen woningzoekenden zijn er en welke typen woningzoekenden zijn er op de sociale 

huurmarkt in Eindhoven actief? (Hoofdstuk 5) 

• Welke typen woningen zijn er in Eindhoven geadverteerd? (Hoofdstuk 6) 

• Wat zijn weigeringsredenen, wat is het effect van de weigeringen en hoeveel weigeringen en 

aanbiedingen worden er per type woningzoekende en per type woning gegeven? (Hoofdstuk 7) 

• Welk woonruimteverdelingsmodel gehanteerd door twee corporaties in Eindhoven is voor welk 

type woningzoekende en voor welk type woning het beste? (Hoofdstuk 8) 

Doelstelling 

Uit de probleemstelling is het volgende doel gesteld: 

Het doel van dit onderzoek is het effect van het gehanteerde woonruimteverdelingssysteem in de 

sociale huurmarkt in Eindhoven op de weigeringsgraad en het aanbiedingsresultaat van de verschillende 

typen woningzoekenden en van de verschillende woningtypen te bestuderen, teneinde een voorstel te 

doen op welke wijze woningen kunnen worden verdeeld zodat het aantal weigeringen laag is. 

1.3 Plan van aanpak 

In figuur 1.2 is het plan van aanpak weergegeven. Het onderzoek bestaat uit drie delen. Als eerste wordt 

het probleem omschreven in de probleemomschrijving. Hieruit volgen een doelstelling en 

onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen moeten beantwoord worden om het probleem op te lossen. 

Hierna volgt het tweede deel: analyse van het probleem. Er wordt eerst een literatuuronderzoek gedaan 

naar de ontwikkeling van de sociale huursector, de verschillende systemen van woonruimteverdeling en 

de ontwikkeling hiervan. Hierna wordt gekeken naar de sociale huurmarkt in Eindhoven. Eerst wordt de 
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ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Eindhoven beschreven en de wijzen waarop de corporaties 

die nu actief zijn in Eindhoven hun huurwoningen verdelen. 

Er worden in hoofdstuk 5 verschillende typen woningzoekenden beschreven. Hiermee worden de actief 

woningzoekenden bij Wooninc. en Woonbedrijf met elkaar vergeleken. Voor het onderzoek is namelijk 

bij deze twee corporaties data verzameld over de woonruimteverdeling. Hiermee is het grootste 

gedeelte van de sociale huurmarkt in Eindhoven gedekt. Hierna worden de geadverteerde woningen bij 

Figuur 1.2 Plan van aanpak 

Probleemomschrijving 

Onderzoeksopzet 

Aanleiding, probleemschets, doel- en probleemstelling en onderzoeksopzet 
1 

Probleemoplossing 

 Conclusies en aanbevelingen 

• Welk woonruimteverdelingsmodel gehanteerd door twee corporaties in Eindhoven is voor welk 

type woningzoekende en voor welk type woning het beste? 

8 

Analyse 

Geschiedenis van de corporaties 

• Hoe is de sociale huursector in Nederland ontwikkeld? 

2 

Woonruimteverdeling 

• Welke woonruimteverdelingsmodellen zijn er? 

• Hoe is de woonruimteverdeling ontwikkeld in Nederland? 

• Wat is het juridische kader van woonruimteverdeling? 

3 

Woningzoekenden in Eindhoven 

• Welke typen woningzoekenden zijn er? 

• Welke typen woningzoekenden zijn er op de 

sociale huurmarkt in Eindhoven actief? 

5 Geadverteerde woningen in Eindhoven 

• Welke typen woningen zijn er in Eindhoven 

geadverteerd? 

6 

Weigeringsgraad 

• Wat zijn weigeringsredenen en wat is het effect van de weigeringen? 

• Hoeveel weigeringen en hoeveel aanbiedingen worden er per type woningzoekende en per type 

woning gegeven? 

7 

Woonruimteverdeling in Eindhoven 

• Welke woonruimteverdelingsmodellen worden er in Eindhoven gehanteerd? 

• Hoe zijn is de woonruimteverdeling in Eindhoven ontwikkeld? 

4 
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deze twee corporaties beschreven. In figuur 1.2 is het woningtype gekoppeld aan het type 

woningzoekende omdat hier tussen een verband is door de woonwensen van de woningzoekenden. 

Hierna wordt voor verschillende typen woningzoekenden en voor verschillende typen woningen het 

aantal weigeringen en aantal aanbiedingen vergeleken bij twee manieren van aanbieden van woningen 

in Eindhoven. 

Van hieruit wordt de stap gemaakt naar het laatste deel: de probleemoplossing. Hier wordt de 

hoofdvraag behandeld en gekeken op welke wijze woningen verdeeld zouden moeten worden om zo 

min mogelijk weigeringen te krijgen en welk systeem welk type woningzoekende beter bediend. 
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Geschiedenis van de corporaties 
“Een geschiedschrijving behelst niets anders dan het in chronologische volgorde plaatsen van 

opmerkelijke ontwikkelingen die met elkaar samenhangen en vanuit die samenhang 

begrijpelijk zijn.” 

Ekkers, 2006 

2.1 Inleiding 

In Nederland is een relatief grote sociale huurmarkt 

in vergelijking met de omringende landen. In figuur 

2.1 is voor een aantal Europese landen de 

woningmarkt ingedeeld in sociale en particuliere 

huurwoningen, koopwoningen en overig. Nederland 

heeft het hoogste percentage sociale huurwoningen, 

namelijk 32%. In een aantal landen, zoals Frankrijk 

en Zweden, is de huursector ongeveer even groot, 

maar in deze landen is de sociale huursector een 

stuk kleiner. 

Daarnaast is in Nederland het aantal woningen per 

1.000 inwoners lager in vergelijking met de 

omliggende landen. Dit zorgt er voor dat er geen 

buffer is voor een toenemende woningbehoefte bij 

conjunctuurschommelingen (VROM, 2006). Er is 

daardoor ook bijna geen sprake van segregatie op 

de woningmarkt. Ook is de fysieke kwaliteit van de 

woning erg hoog. Tussen de verschillende 

inkomensgroepen is er dan ook een relatief klein 

verschil in kwaliteit van woningen (VROM, 2006). Om te begrijpen hoe dit ontstaan is, zal in dit 

hoofdstuk gekeken worden naar de ontwikkeling van de sociale huursector in Nederland. 

2.2 1850 – 1901: Start volkshuisvesting 

In de achttiende eeuw groeiden de steden door de toestroom van plattelandarbeiders die op zoek 

waren naar een beter leven. De steden konden deze groei niet opvangen. Elk hokje en elke kelder werd 

verhuurd. De vochtige kelders en bedompte huisjes in steegjes waar geen licht kwam zorgden voor veel 

woonellende. Het gebrek aan hygiëne en de hoge woningbezetting zorgde voor cholera- en 

tyfusepidemieën (Ekkers, 2006). 

In de eerste helft van de 19e eeuw stond men onverschillig tegenover deze woonellende. Volgens 

Kempen en Van Velzen (1988) accepteerden men “dat de grote massa van de minderbedeelden in 

voortdurende ontbering leefde, gebukt ging onder allerlei sociale misstanden en in krotten woonden”. 

Dit werd namelijk niet gezien als een maatschappelijk probleem dat om een oplossing vroeg. Nederland 

kan in die tijd getypeerd worden als een ‘nachtwakersstaat’. Bemoeienis van de overheid met het 

maatschappelijke leven was ongewenst, mensen waren namelijk zelf verantwoordelijk. Door dit alles 

werd de klassentegenstellingen steeds groter en ook steeds zichtbaarder. De armoede en erbarmelijke 

2

 
Figuur 2.1 Eigendomsvormen in % in 2009* (op basis van 

OTB Research Institute for the Built Environment, 2010) 
*Frankrijk: 2006, Italië, Zweden en Duitsland: 2008 
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woontoestanden in de steden namen steeds meer toe en hierdoor ook de bedreiging voor de hogere 

klassen (Brakkee, 1997). 

Omstreeks 1850 ging een kleine groep burgers zich bemoeien met de volkshuisvesting. Ze waren op 

zoek naar nieuwe zorggebieden. In 1850 werd in Arnhem de eerste woningbouwvereniging opgericht. 

Deze droeg de naam ‘Vereniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de Arbeidersklasse te 

Arnhem’. (Brakkee, 1997). Deze verenigingen werden opgericht door de gegoede burgerij, zoals 

ingenieurs, artsen en juristen. Vanuit filantropisch of speculatief karakter lieten zij met zachte leningen 

woningen bouwen voor de arbeiders. “De gegoede burgerij was doordrongen van de idealen van de 

Verlichting en wilde die graag door middel van opvoeding en onderwijs doorgeven aan het gewone volk” 

(Ekkers, 2006). Het accent lag dan ook op verbetering van moraal en zeden en huisvesting was daar een 

middel toe. De woning moest zo ontworpen worden dat de arbeider meer thuis was en minder dronk 

(Ekkers, 2006). De woningcorporaties stelden ook regels om de huurder tot correct huurgedrag te 

dwingen. Om dit te controleren werden woningopzichteressen ingehuurd. Naast het ophalen van de 

huur, leerden zij ook de arbeiders en hun gezinnen om nette huurders te zijn. 

Daarnaast gingen de arbeidersverenigingen woningen bouwen met het doel om eigen woningen te 

verkrijgen. De katholieke, protestantse, a-politieke en antisocialistische arbeidersverenigingen bouwden 

woningen voor hun eigen leden. Volgens Brakkee (1997) hangt de opkomst van de corporaties daarom 

ook nauw samen met de verzuiling van de Nederlandse samenleving. Gedeeltelijk is hieruit de latere 

politieke steun aan corporaties te verklaren (Brakkee, 1997). 

Ook de fabrikanten gingen woningen bouwen voor hun eigen arbeiders. Zij probeerden daarmee de 

onrust onder de arbeiders tegen te gaan, de arbeidsproductiviteit te verhogen en de arbeiders aan het 

bedrijf te binden. Een voorbeeld hiervan is het Agnetapark in Delft. In 1884 stichtte J.C. van Marken, 

directeur van de Gist en Spiritusfabriek, dit wijkje van 86 woningen. “De bevordering van het welzijn van 

de werknemers was voor Van Marken de bevordering van het belang van de fabriek. Zijn stelregel luidde: 

“de fabriek voor allen, allen voor de fabriek.” (Kempen en Van Velzen, 1988).In Eindhoven ging Philips 

ook woningen bouwen voor haar arbeiders. Een voorbeeld hiervan is Philipsdorp, zie figuur 2.2. In 1910 

begon Philips met de 80 woningen in deze wijk. De laatste 

woningen werden opgeleverd in 1926. Volgens Beekman 

(1982) kan Philipsdorp worden gezien “als een structureel 

onderdeel van een totaal complex van fabrieken met 

woningen, sport- en recreatieve voorzieningen”. 

Al deze initiatieven brachten echter geen oplossing voor de 

woningnood van de arbeiders. Het aantal 

woningbouwverenigingen groeide maar gestaag. In 1872 

waren er 34 bouwverenigingen met 2.885 woningen, in 1899 

waren er 112 verenigingen met in totaal 7.746 woningen 

(Van der Schaar, 1987 in Ekkers, 2006). Er werden te weinig 

woningen gebouwd en deze waren alleen betaalbaar voor de 

beter betaalde arbeider, aangezien de nadruk op kwaliteit lag 

en niet op goedkoop bouwen (Brakkee, 1997 en Ekkers, 

2006). 

Aan het eind van de negentiende eeuw drong een kleine 

groep burgers er bij de overheid op aan iets te doen aan de 

slechte woonomstandigheden van de arbeidende klasse 
 

Figuur 2.2 Philipsdorp in Eindhoven (Beekman, 

1982) 
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(Ekkers, 2006). De in 1851 vanuit gezondheidsoverwegingen ingevoerde Gemeentewet verplichtte 

gemeenten om verordeningen op te stellen voor de volksgezondheid “onder andere op het gebied van 

de plaats en de constructie van bouwwerken, de woningen zelf (riolering), sloop en ontruiming van 

bouwvallige huizen en brandveiligheid”(Brakkee, 1997). Verder wilde de overheid toen niet gaan. 

Vanuit sociale bewogenheid en angst voor revolutie was de overheid aan het eind van de negentiende 

eeuw steeds meer bereid om tot bemoeienis over te gaan. Het eigen belang, de economie vroeg 

namelijk om gezonde arbeiders, speelde hierin mee (Ekkers, 2006). Daarnaast moest de conservatieve 

liberale ideologie, die ten grondslag lag aan de nachtwakersstaat, het steeds vaker afleggen tegen een 

meer actieve overheidsopvatting. Het ging draaien om de vraag hoe de overheid moest ingrijpen. 

Door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd er gepleit voor een Woningwet met minimale 

kwaliteitseisen voor woningen. Daarnaast werd er op bijeenkomsten van het 'Nederlandse congres van 

Openbare Gezondheidsregeling’ gediscussieerd over de mogelijkheid van eigenwoningbezit door 

arbeiders. De uitkomst van deze discussies heeft de basis gelegd voor ons huidige stelsel van sociale 

huur. Men achtte het namelijk beter om particuliere instellingen met huurwoningen te maken in plaats 

van coöperatieve bouwverenigingen. De arbeider zou het bezit van een eigen woning uit het oogpunt 

van financiën, maar ook vanuit zedelijkheid en fatsoen, niet aankunnen (Ekkers, 2006 en Gerrichhauzen, 

1985). Ook zou een eigen woning de mobiliteit van de arbeider aantasten. De arbeider moest daar zijn 

waar het werk was (Werf, 2009). 

In 1899 werd de Woningwet als wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 19 april 1901 werd 

hij aangenomen met 72 stemmen voor en 4 tegen. In de Eerste Kamer was de uitslag kritischer. Met 25 

stemmen voor en 19 tegen werd daar de wet ook aangenomen (Ekkers, 2006). Mr. J in ’t Veld, minister 

van Wederopbouw en Volkshuisvesting zei bij de vijftigste verjaardag van de Woningwet in 1951 dat er 

“weinig wetten zijn die op het levensbeeld van ons volk en het uiterlijk aanzien van stad en land zo’n 

grote invloed hebben uitgeoefend als de Woningwet” (Keesom, 2000 in Werf, 2009). 

2.3 1901 – 1945: De gevolgen van de Woningwet 

Door de Woningwet was de volkshuisvesting een rijkszaak geworden, maar binnen het kader van het 

rijksbeleid bleef het een gemeentetaak. De Rijksoverheid nam echter geen actieve rol in de 

volkshuisvesting. In de Woningwet zijn onder andere de volgende punten geregeld (Ekkers, 2006): 

• De mogelijkheid van een onbewoonbaarverklaring; 

• De verplichting voor de gemeente tot het opstellen van een bouwverordening waarin eisen aan 

woningen werden vastgesteld; 

• De verplichting voor particulieren tot het aanvragen van een bouwvergunning; 

• De mogelijkheid van het aanschrijvingsinstrument; 

• De verplichting tot het oprichten van een afdeling Bouw- en Woningtoezicht;  

Ook over de locatie van de stadsuitleg werden regels gesteld door de overheid. Een stratenplan moest 

regels stellen over volkshuisvesting, verkeer, hygiëne, welstand en over grond die niet in bezit was van 

de gemeente (Ekkers, 2006). Daarnaast waren ook financiële aspecten geregeld in de Woningwet. Zo 

was er vastgelegd dat instellingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting als 

toegelaten instelling werden goedgekeurd om zo een scheiding te krijgen tussen woningbouw en -

beheer en de werkzaamheden van vakbonden, werkgevers en andere maatschappelijke instellingen. 

Bijzondere instellingen kwamen in aanmerking voor staatssteun (Gerrichhauzen, 1985). Corporaties 

kregen alleen voorschotten voor de bouw van woningen, want subsidiëring was niet nodig volgens de 



Hoofdstuk 2: Geschiedenis van de corporaties 

8 J. van der Zwan 

overheid. Wel werd er voor de vervangende nieuwbouw van krotten een subsidie verleend, de 

zogenaamde achterlijkheidsbijdragen (Ekkers, 2006). 

De eerste tien woningwetwoningen werden pas in 1905 gebouwd door de gemeente Edam in het dorp 

Volendam. In 1906 volgde de eerste twee woningwetwoningen van een woningbouwvereniging door de 

‘vereeniging tot bevordering der Volkshuisvesting te Zuidhorn’ (Rikkert, 1938). 

In deze periode is er ook discussie over de hoogte van de huur. Uit de voorbeeldstatuten blijkt dat de 

corporaties werden gedwongen om marktprijzen te vragen voor de huur. Hierin stond namelijk het 

volgende: “De door de vereniging gebouwde woningen worden door haar als regel verhuurd tot de 

huurprijzen, die daarvoor te bedingen zijn” (Nycolaas, 1974). Door het tekort aan woningen waren de 

huurprijzen opgedreven en de allerarmsten konden dit niet betalen vanwege hun lage lonen. Echter 

huurprijs op basis van historische kostprijs, die lager zou zijn dan de huur tegen marktprijs vanwege de 

verleende subsidies, werd gezien als oneerlijke concurrentie ten opzichte van particuliere verhuurders 

(Werf, 2009). 

Tussen 1902 en 1914 zijn 300 corporaties toegelaten instellingen geworden. In deze periode was het 

aandeel van de corporaties in de woningbouwproductie klein, slechts 1,8%. Door de overheid werd in 

deze periode weinig bijdragen voor woningbouw gegeven, zie tabel 2.2. Tussen 1916 en 1920 was er 

een grote groei in het aantal sociale huurwoningen dat gebouwd werd en ook het aantal 

woningbouwverenigingen. Dit wordt ook wel gezien als de bloeiperiode van de corporaties. In 1922 

waren er namelijk 1.350 instellingen toegelaten, zie tabel 2.1. Meer dan 50% van de opgeleverde 

woningen in deze periode is door corporaties gebouwd. Ook de rijksbijdragen waren in deze periode het 

hoogst, zie tabel 2.2. Door een gebrek aan kapitaal, de grote woningnood en de sterke 

arbeidersvereniging werd de regering wel gedwongen om in te grijpen. Door een gebrek aan 

bouwmaterialen na de Eerste Wereldoorlog waren de bouwkosten namelijk hoog (Brakkee, 1997). 

Tussen 1920 en 1930 nam de steun voor sociale woningbouw echter weer af. De overheid voerde een 

liberaliseringsbeleid, omdat de crisis voorbij was. In 1922 werd een doelmatigheidsregel ingevoerd en 

nam het aantal instellingen weer af, zie tabel 2.1. Hierdoor kwamen de corporaties echter weer in 

financiële problemen. De woningen werden onverhuurbaar door de verplichte hoge huren en geen 

exploitatiebijdragen van de overheid (Brakkee, 1997). Daarnaast was er ook de druk van de rentelasten 

van de woningen gebouwd tussen 1916 en 1922. Ondanks het geringe kwaliteitsverschil, was de huur 

van deze woningen veel hoger. Hierdoor kwam er veel leegstand en wanbetaling voor. Dit effect werd 

verergerd doordat er na 1922 weer 

goedkoper kon worden gebouwd in 

de particuliere huursector 

(Gerrichhauzen, 1985). 

Door de economische crisis in de 

jaren dertig verslechterde de situatie 

van de corporaties nog meer. In 1934 

nam het Rijk een aantal maatregelen 

Tabel 2.2 Voorschotten uit Rijkskas en jaarlijkse bijdragen aan verenigingen en gemeenten krachtens de Woningwet 

(Floor, blz 43 in Gerrichhauzen, 1985) 

Periode Toegezegde 

voorschotten 

Jaarlijkse bijdrage Aantal woningen 

Zonder bijdragen Met bijdragen 

1905 - 1914 f 36.926.000,- f 55.553,- 16.110 3.945 

1915 - 1922 f 667.079.000,- f 10.141.397,- 104.247 91.110 

1923 - 1941 f 149.044.000,- f 379.933,- 36.352 13.722 

 

Tabel 2.1 Gemiddelde woningbezit corporaties voor de Tweede 

Wereldoorlog (Gerrichhauzen,1985) 

Jaar Aantal toegelaten 

instellingen 

Totaal 

woningbezit 

Gemiddeld 

woningbezit 

1914 ± 330 ± 7.750 ± 26 

1922 1350 75.650 56 

1930 1050 95.800 91 

1947 1040 195.501 190 

 



Vraag en aanbod van woningen 

Technische Universiteit Eindhoven 9 

om huurverlaging mogelijk te maken. Hierdoor ontstond wel de zogenaamde 'crisis in de 

woningcorporaties'. De corporaties waren namelijk niet meer zelfstandig, doordat ze alle verkregen 

subsidies moesten terugbetalen, het eventuele batige saldo van een complex moest worden 

aangewend voor de terugbetaling van de verstrekte bijdragen en 80% van de overige 

exploitatieoverschotten moest worden gestort in een gemeentelijk fonds. Deze situatie duurde voort 

tot in de jaren vijftig (Gerrichhauzen, 1985 en Brakkee, 1997). 

De Tweede Wereldoorlog die volgde op deze periode kan worden gezien als een keerpunt in de 

volkshuisvestingsgeschiedenis. Gedurende de bezettingsjaren werden er wel pogingen gedaan om een 

gericht volkshuisvestingsbeleid te voeren, maar dit werd verhinderd door de oorlogspolitiek (Ekkers, 

2006). 

2.4 1945 – 1965: Wederopbouw en afhankelijkheid van de overheid 

Na de Tweede Wereldoorlog was er zowel in kwalitatief opzicht als in kwantitatief opzicht een groot 

woningtekort. 87.000 woningen waren verwoest en 343.000 woningen waren beschadigd (Begemann 

en Bergmann, 1987). Daarnaast waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig woningen gebouwd. 

Na de oorlog nam de vraag naar woningen ook toe door de sterke stijging van het aantal huwelijken en 

geboortes en de terugkeer van mensen uit voormalig Nederlands-Indië (Brakkee, 1997). 

De overheid ging de volkshuisvesting volledig beheersen omdat dit nodig was voor het economisch 

herstel en de wederopbouw (Brakkee, 1997). Er moesten namelijk 70.000 woningen per jaar gebouwd 

worden om de nood op te lossen. Er lag dan ook nadruk op het bouwen van grote aantallen identieke 

woningen. Mooie woningen zouden namelijk duurder zijn en tot hogere huren leiden. Het draaide om 

kwantiteit en niet om kwaliteit (Werf, 2009). 

Omdat huurverhogingen zouden leiden tot eisen van hogere lonen waar de huren bevroren op het 

prijspeil van 9 mei 1940 (Werf, 2009 en Brakkee, 1997). Om de bouw door particulieren te bevorderen 

werden er objectsubsidies verstrekt. De overheid was daardoor en door de krapte aan bouwmaterialen 

genoodzaakt om aantallen te bepalen en te verdelen over het land door de toekenning van 

contingenten (Gerrichhauzen, 1985). Om te voorkomen dat huiseigenaren profiteerden van de extreme 

schaarste, werden er door de overheid huurbeschermingsmaatregelen genomen (Gerrichhauzen, 1985). 

Om de schaars beschikbare woningen te verdelen nam de gemeente de woonruimteverdeling over. In 

1947 werd de Woonruimtewet aangenomen om dit mogelijk te maken. In paragraaf 3.3.2 wordt hier 

verder op ingegaan. 

In bijlage 1 is de woningbouwproductie van gemeenten, particulieren en corporaties weergegeven. 

Hierin is te zien dat de gemeenten en gemeentelijke woningbedrijven de leiding namen in het bouwen 

van woningen. De woningcorporaties waren niet in staat de woningnood grootschalig aan te pakken. Ze 

waren nog verzwakt van de crisis van voor de Tweede Wereldoorlog (Begemann en Bergmann, 1987 en 

Smeets, 2010). In tabel 2.3 is te zien dat het bezit van de corporaties in deze jaren wel toenam, doordat 

de gemeenten de corporaties vaak beschouwden als uitvoeringsinstrument. De rol van corporaties was 

in de wederopbouw tijd dan ook ondergeschikt en sterk afhankelijk van de lokale overheid (Begemann 

en Bergmann, 1987). Ze waren de zeggenschap over hun woningen kwijt geraakt. Ze werden door 

Tweede Kamerlid Stapelkamp in de jaren vijftig dan ook getypeerd als administratiekantoren in dienst 

van gemeenten (Kempen en Van Velzen, 1988). Het overheidsingrijpen werd als tijdelijk verdedigd en 

was uit nood geboren, maar de Rijksoverheid en ook de gemeenten bleken steeds meer zaken naar zich 

toe te trekken (Kempen en Van Velzen, 1988). 
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De afhankelijke positie riep in de jaren 

vijftig weerstand op mede door de sterke 

band van de corporaties met de 

vakbeweging, de politieke partijen en 

andere verzuilde organisaties (Smeets, 

2010 en Begemann en Bergmann, 1987). 

Dit leidde er toe dat in 1958 Commissie 

de Roos werd ingesteld om te onderzoeken op welke wijze de oorspronkelijk bedoelde zelfstandigheid 

van de corporaties gestalte kon krijgen. Het gaat hierbij niet om de vraag ‘of’ maar om ‘hoe’ de 

corporaties zelfstandig kunnen worden (Brakkee, 1997). 

In 1962 bracht Commissie de Roos haar advies uit. De conclusie was dat er grotere financiële 

zelfstandigheid van de corporaties moest komen om een onafhankelijke positie van de gemeenten te 

verkrijgen. Om dit te bereiken werden de volgende aanbevelingen gedaan (Begemann en Bergmann, 

1987, Smeets, 2010 en Brakkee, 1997): 

• Bouwprimaat: de corporaties moesten voorrang krijgen bij het bouwen van woningwetwoningen; 

• Instellen van bedrijfsreserve door fondsvorming; 

• Opstellen van uniforme leningsvoorwaarde; 

• Uniforme verslaglegging; 

• Opheffen van het gemeentelijk fonds; 

• Afschaffen van terugbetaalregelingen; 

• Verruiming van de zorgbreedte naar duurdere marktsegmenten; 

• Kwaliteit van beheer en exploitatie verhogen. 

Door toelatingsvereisten en door de bankiersfunctie moest de overheid wel algemeen toezicht blijven 

houden op de corporaties (Begemann en Bergmann, 1987). Voor haar advies had Commissie De Roos 

een breed maatschappelijk draagvlak weten te bereiken. Daarom werd een groot aantal aanbevelingen 

van haar overgenomen. 

In 1965 trad er al een nieuwe Woningwet in werking (Brakkee, 1997). De basis hiervan was het advies 

van Commissie de Roos. In de nieuwe Woningwet was onder andere geregeld dat gemeentelijke 

woningbedrijven alleen mogen bouwen als woningcorporaties ervan af zien of het laten afweten. De 

overheid moet namelijk geen taak vervullen die ook door een particuliere instelling kan worden gedaan. 

Dit bouwprimaat had niet direct effect, want de gemeenten gaven hieraan geen gevolg. Met de 

circulaire van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 1969 aan de gemeenten 

waren de primaire taken van de corporatie duidelijk: het beheren én bouwen van woningwetwoningen 

(Begemann en Bergmann, 1987). Hierna bleek ook het bouwinitiatief bij de woningcorporaties te liggen 

en nam het aandeel van de woningbouw door gemeenten af van 25% in 1968 naar 3% in 1976, zie ook 

bijlage 1. 

2.5 1965 – 1990: Op weg naar liberalisatie 

Vanaf 1965 werden de eerste stappen naar liberalisatie van de woningmarkt gezet. De eerste periode 

wordt echter door Ekkers (2006) als ‘mislukte liberalisatie’ bestempeld. De omstandigheden in de jaren 

zestig waren wel goed voor liberalisatie. Er was namelijk sprake van een sterke loonstijging, de 

economische groei hield aan, er was een krachtige kapitaalmarkt en een gunstige betalingsbalans. Er 

werd gestreefd naar een beperking van de sociale woningbouw, een versnelde huurstijging en een 

vermindering van de werkingssfeer van de huurprijsregulering en van de objectsubsidies. Ook moest er 

Tabel 2.3 Gemiddelde woningbezit corporaties in de wederopbouw 

(Gerrichhauzen,1985) 

Jaar Aantal toegelaten 

instellingen 

Totaal 

woningbezit 

Gemiddeld 

woningbezit 

1947 1040 195.510 190 

1956 1027 313.560 305 

1967 1009 744.680 740 
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gericht worden op subsidies voor de 

laagstbetaalden. Maar de liberalisatie liep 

vast op de politieke verhoudingen. De 

PvdA en de linkervleugel van de KVP 

waren namelijk tegenstander van 

liberalisatie (Ekkers, 2006). 

Uiteindelijk kwam er een gedeeltelijke 

liberalisatie om wind uit de zeilen van de 

oppositie te halen. De vakbonden 

vormden een machtig blok waardoor huurstijging onhaalbaar was. Van een beperking van de sociale 

woningbouw kon geen sprake zijn omdat er nog een groot woningtekort was. In 1962 was er een tekort 

van 250.000 woningen (EIvB: Bouwnota ’62 in Ekkers, 2006). Het ging hier ook om een kwalitatief tekort 

door de economische groei. De objectsubsidies konden niet worden verminderd omdat door de hoge 

rentestanden de particuliere bouw op instorten stond. De huurprijsregeling en de woonruimteverdeling 

werden wel geliberaliseerd. In 1969 werd de Woonruimtewet buitenwerking gesteld in het hele land 

behalve in het westen en de grote steden, waar nog een aanzienlijk woningtekort was. Er kwam volgens 

Ekkers (2006) minder sturing door overheid, maar wel meer regelgeving. 

In 1974 kwam kabinet den Uyl met de Nota Huur- en Subsidiebeleid. Dit was het startpunt voor een 

nieuw volkshuisvestingsbeleid. Hierin werd afgerekend met de gedachte dat de overheid maar tijdelijk 

betrokken was bij de volkshuisvesting. Een woning werd namelijk beschouwd als een ‘merit-good’. Dat 

is iets waar van het nog de vraag is of de burger bereid is een deel van zijn inkomen in te investeren, 

maar wel noodzakelijk voor de burger (Ekkers, 2006 en Smeets, 2010). De overheid ging zich weer actief 

bemoeien met bouwprogramma’s en stadsvernieuwing. Ook de liberalisatie van de 

woonruimteverdeling werd teruggedraaid. 

Een andere wijziging in de volkshuisvesting was het gemengde subsidiëringsstelsel en het nieuwe 

huurprijzenbeleid. Om eenvoudige nieuwbouwwoningen voor modale inkomens bereikbaar te laten zijn 

werd een volkshuisvestingsprijs afgesproken. De objectsubsidie was om het verschil tussen de 

volkshuisvestingsprijs en de werkelijke prijs te overbruggen. Hiermee kon ook de kwaliteit van de 

woningen worden verhoogd. Daarnaast waren de subjectsubsidies een belangrijk instrument om kansen 

van lagere inkomensgroepen te vergroten. Dit gemengde stelsel van object- en subjectsubsidies is tot in 

de jaren negentig de basis geweest voor het volkshuisvestingsbeleid (Ekkers, 2006 en Smeets, 2010). 

In 1975 werd de ‘dynamische kostprijsregeling’ (DKP) geïntroduceerd. Omdat deze regeling gebaseerd 

was op het principe van meerjarige bijdragen in het exploitatietekort, verplichtte de overheid zich voor 

vijftig jaar aan het verstrekken van subsidies (Hoekstra en Reitsma, 2002). 

Door de economische crisis begin jaren tachtig stond de woningmarkt onder druk (Smeets, 2010). Het 

draaide in de jaren tachtig om bezuinigingen, decentralisatie, deregulering en bevordering van het eigen 

woningbezit. Echter de groei van de koopsector stagneerde en de overheid besloot om de sociale 

huursector te ondersteunen (Hoekstra en Reitsma, 2002). In deze periode worden dan ook relatief veel 

nieuwe sociale huurwoningen gebouwd (zie bijlage 1). De soberheids- en doelmatigheidsfilosofie 

zorgden wel voor een kwaliteitsverlaging (Smeets, 2010). 

Door de stagnerende economie waren de kosten van de DKP steeds hoger geworden en was een 

huurverhoging als gevolg van overheidsbezuinigingen onvermijdelijk. Halverwege de jaren tachtig was 

er een verbetering van de economie. Dit zorgde weer voor een toename van de productie van 

koopwoningen. Doordat de kwantitatieve tekorten waren ingelopen, waren er mogelijkheden om de 

Tabel 2.4 Gemiddelde woningbezit corporaties 1965- 1990 

(Gerrichhauzen,1985) 

Jaar Aantal toegelaten 

instellingen 

Totaal 

woningbezit 

Gemiddeld 

woningbezit 

1967 1.009 744.680 740 
1971 999 ± 900.000 ±900 
1975 949 1.156.400 1220 
1977 934 1.249.300 1340 
1979 916 1.269.480 1385 
1982 902 1.348.500 1495 
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stijgende subsidiekosten terug te gaan dringen (Hoekstra en Reitsma, 2002). Vanaf toen lag het accent 

op de financiële verzelfstandiging van de corporaties (Smeets, 2010). 

De corporaties konden zich meer gaan richten op het beheer van de bestaande voorraad (Haffner, 1999 

in Hoekstra en Reitsma, 2002). Er is dan ook een professionalisering van de sociale huursector merkbaar. 

Gerrichhauzen (1985) constateerde dit al in 1985. Hij noemt dit ook een gevolg van de schaalvergroting. 

In 1914 waren er 330 toegelaten instellingen met gemiddeld 26 woningen. In 1982 waren dit er 902 met 

gemiddeld 1.495 woningen, zie tabel 2.4. Deze schaalvergroting zet ook door in de jaren negentig. Een 

groot aantal corporaties fuseren, waardoor de gemiddelde bezitsgrootte toeneemt. De 

professionalisering is onder andere merkbaar op het gebied van het aanbieden van woningen, de 

verhuuradministratie, het onderhoudsbeleid en het bewonersoverleg (Smeets, 2010). 

2.6 1990 – heden: Verzelfstandiging 

In de jaren negentig stond de verzelfstandiging van de woningcorporatie centraal. Dit gebeurde onder 

het motto ‘meer markt, minder overheid’ (VROM, 2006). Het draaide om het terugdringen van de 

kosten, het vereenvoudigen van de regelgeving en het decentraliseren van taken, 

verantwoordelijkheden en risico’s (Hoekstra en Reitsma, 2002). De grote climax van de verzelfstandiging 

was de bruteringsoperatie in 1995. Hiermee werden de financiële banden tussen het Rijk en de 

corporaties doorgesneden. De langlopende objectsubsidies werden weggestreept tegen de leningen die 

nog uitstonden (Smeets, 2010). 

Dit proces begon eind jaren tachtig met de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig, van bouwen 

naar wonen’ van staatssecretaris Heerma. Deze nota is volgens Dieleman (1999) een keerpunt in het 

volkshuisvestingsbeleid. Met deze nota werd de merit-good gedachte vervangen door de soevereiniteit 

van de consument (Smeets, 2010). Het uitgangspunt was dan ook dat de verantwoordelijkheid voor 

goede huisvesting in eerste instantie bij bewoners en andere marktpartijen lag (Hoekstra en Reitsma, 

2002). Volgens Haffner (2002 in Hoekstra en Reitsma, 2002) richt de nota zich op het versterken van de 

marktwerking en het beter laten functioneren van de woningmarkt. De besluitvorming werd verplaatst 

naar lokaal niveau en er werd uitgegaan van principiële gelijkwaardigheid van gemeente, corporatie en 

bewoner (Smeets, 2010). Volgens Hoekstra en Reitsma (2002) was de achterliggende gedachte het 

controleren en verminderen van de overheidsuitgaven in de volkshuisvesting. Het uiteindelijke resultaat 

is een sterke afname van de overheidsuitgaven (VROM, 2006). 

Al voor de bruteringsoperatie werden de verantwoordelijkheden wettelijk geregeld. In 1993 werd de 

Huisvestingswet ingevoerd. Hiermee kwam de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting primair te 

liggen bij de gemeenten. De provincies kregen een coördinerende taak en het Rijk zorgde voor een 

invulling van de randvoorwaarden. In de Huisvestingswet was ook geregeld dat de goedkope voorraad 

zoveel mogelijk bestemd moest worden voor de doelgroep, de mensen met een laag inkomen. Het 

stelsel van woonruimteverdeling moest helder, eenvoudig en doorzichtig zijn (Werf, 2009). Hierop zal 

dieper worden ingegaan in paragraaf 3.3.3.  

Om de taken van de corporaties goed te regelen werd het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

opgesteld. Dit verving het eerdere BTIV en BGSV (Smeets, 2010). In het BBSH zijn in het begin een viertal 

beleidsterreinen voor corporaties geformuleerd: 

1. Het passend huisvesten van de doelgroep; 

2. Het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 

3. Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid; 

4. Het waarborgen van de financiële continuïteit; 
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Hier zijn in 1997 en 2001 respectievelijk de volgende verantwoordingsvelden aan toegevoegd: een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten en wijken waar haar woningen gesitueerd zijn en het 

verlenen van zorg (Smeets, 2010). 

Doordat de overheid een einde heeft gemaakt aan de objectsubsidies met de bruteringsoperatie, had ze 

ook minder mogelijkheden om de verhouding huurder-verhuurder te regelen en waren er geen 

mogelijkheden voor preventief toezicht door de overheid op de toegelaten instellingen. Om de positie 

van huurders te beschermen zijn de kaderstellende wetten, zoals het woningwaarderingsstelsel, de 

Huurprijzenwet Woonruimte en de bouwvoorschriften, belangrijker geworden. Het preventief toezicht 

door de gemeente is vervangen door controle achteraf of de corporaties hun sociale doelstellingen 

hebben gehaald door het Rijk (Hoekstra en Reitsma, 2002). Vanaf 1997 is het CFV verantwoordelijk voor 

toezicht op de financiële positie van de corporaties. Deze modernisering van de bestuurlijke 

verhoudingen, had te maken met het feit dat gemeenten niet tegelijk beleid kunnen bepalen en toezicht 

houden (Smeets, 2010). 

Als al eerder gezegd gingen meer corporaties fuseren en werden hierdoor steeds groter. Het aantal 

corporaties nam steeds verder af. Het gevolg hiervan was een verdere professionalisering. Met de 

schaalvergroting kwam er ook een andere bestuursvorm, veel corporaties veranderden van 

verenigingen waarin huurders een stem hadden in het beleid, naar stichtingen geleid door professionele 

bestuurders. Hierdoor verloren huurders hun directe invloed op het beleid. De medezeggenschap van 

huurders werd wettelijk geregeld met de Overlegwet die in 1998 in werking trad. De 

huurdersorganisaties hebben het recht op informatie, overleg en advies (Hoekstra en Reitsma, 2002). In 

de praktijk blijkt het vooral een procedurele waarborg te zijn. Volgens Hoekstra en Reitsma (2002) 

hebben huurdersorganisaties formeel gezien weinig mogelijkheden om het beleid van verhuurders bij te 

sturen. Daar komt bij dat het kennisniveau en de middelen van huurdersorganisaties in vergelijking met 

de verhuurders beperkt zijn. 

In 2000 is de overheid gekomen met een nieuwe strategische nota: ‘Mensen, Wensen, Wonen’ 

(Hoekstra en Reitsma, 2002). In deze nota wordt meer uitgegaan van de burger. Deze nota behandelt 

vijf kernthema’s: vergroting zeggenschap, kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities, wonen 

en zorg op maat bevorderen, stedelijke woonkwaliteit verbeteren en groene woonwensen faciliteren 

(VROM-raad, 2000 in Hoekstra en Reitsma, 2002). Het gaat om een visievorming en analyse rond deze 

vijf thema’s. Het grote verschil met de vorige nota, volkshuisvesting in de jaren negentig, is dat de 

nieuwe zich richt op de gehele bevolking en de oude nota op de lagere inkomensgroepen. Om de 

zeggenschap te bevorderen is het doel in de nota om het eigenwoningbezit te laten stijgen tot 65% in 

2010. Dit doel is niet gehaald. In 2010 was het eigenwoningbezit 55,3%. Op veel thema’s is er echter 

sprake van een continuïteit van het beleid. Zo wordt er aan de hypotheekrenteaftrek niet getornd en de 

huurtoeslag blijft als kerninstrument behouden (Hoekstra en Reitsma, 2002). 

2.7 Toekomst 

De afgelopen jaren is landelijk het woningtekort sterk afgenomen in Nederland (BZK, 2010). Regionaal 

zijn er nog wel verschillen. Er is sprake van krimpregio’s, gespannen woningmarktgebieden en relatief 

ontspannen regio’s. Ook is de verwachting dat het landelijk tekort op gaat lopen en daarom zijn er na 

2010 nog investeringen nodig om tot een ontspannen woningmarkt te komen overal. (VROM, 2006).  

Door verschillende trends kan de woningbehoefte veranderen. Momenteel is er vooral sprake van een 

kwalitatieve woningbehoefte. De woningbehoefte is afhankelijk van het aantal, de aard en de 
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samenstelling van huishoudens. De vergrijzing zal bijvoorbeeld zeker tot 2030 aanhouden en hierna zal 

een uittreden van de babyboomgeneratie uit de woningmarkt beginnen. Doordat ouderen minder 

verhuisgeneigd zijn, zal dit kunnen zorgen voor een stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt 

(VROM, 2006). 

Voor de sociale huursector is er nog wet- en regelgeving in de maak. Echter door de val van het kabinet 

Balkenende IV in februari 2010 kwam dit allemaal stil te liggen. In november 2010 heeft de 

overkoepelende organisatie van woningcorporaties Aedes van elf trajecten van wet- en regelgeving die 

relevant zijn voor de woningcorporaties op een rij gezet (Klieverik, 2010). Voor het volledige overzicht 

wordt verwezen naar bijlage 2. In het voorjaar van 2011 heeft kabinet Rutte een aantal hiervan weer 

opgepakt. 

Zo was Kabinet Balkenende IV bezig met de herziening van de Woningwet. Over deze wetswijziging was 

al een advies ingewonnen bij de Raad van Staten, maar het wetsvoorstel en het advies waren beide niet 

openbaar. In mei 2011 heeft kabinet Rutte een wetsvoorstel voor herziening van de woningwet naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een wijziging van hoofdstuk V van de Woningwet. Volgens Aedes 

(Klieverik, 2010) betekent dit een fundamentele verandering van het corporatiestelsel. Door de 

bruteringsoperatie werden de corporaties gestimuleerd in hun zelfstandig ondernemerschap, maar er 

ontstonden ook een aantal knelpunten. Zo is er onduidelijkheid rond de bestuurlijke verhouding tussen 

de overheid en de corporaties. Maar ook zijn er knelpunten rond de interne organisatie van corporaties 

en de werking van de toegelaten instellingen (Raad van State, 2010). Met dit voorstel wordt geprobeerd 

de genoemde knelpunten op te lossen. In de memorie van toelichting wordt daarnaast belicht dat het 

wetsvoorstel het mogelijk maakt voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om 

initiatieven vanuit de sector om het functioneren van de toegelaten instellingen te verbeteren en te 

ondersteunen algemeen verbindend te verklaren. 

Het CFV wordt in het wetsvoorstel vervangen door een nieuw op te richten ‘Nederlandse Autoriteit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting’, kortweg Autoriteit genoemd. Deze gaat extern financieel 

toezicht houden en controleert de naleving van de staatssteunregels. De Raad van State (2010) is van 

mening dat deze ‘Autoriteit’ niet gewenst of nodig is omdat hierdoor onder andere de ministeriële 

verantwoordelijkheid zou afnemen. 

De corporaties moeten elk jaar een overzicht maken van de werkzaamheden voor de komende vijf jaren. 

Hierover worden afspraken gemaakt met het college van Burgemeester en Wethouders. De minister 

van Binnenlandse Zaken gaat toezicht houden op integriteit en prestaties van de corporaties (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), 2011). 

Daarnaast is er vanuit Europese Commissie bezwaar gekomen op de toewijzing van gesubsidieerde 

woningen aan huishoudens met een inkomen boven de €34.085 in 2012. Omdat de woningcorporaties 

worden gesubsidieerd vanuit de overheid, is er aangegeven dat corporaties minimaal 90% van de 

woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot €34.085. De overige 10% mag vrij 

worden verhuurd, maar is nodig voor urgente en aangepaste woningen. De invoering hiervan was op 1 

januari 2011. Er wordt gevreesd voor de middeninkomens, die hierdoor geen sociale huurwoning 

kunnen huren. Maar op de koopwoningmarkt kunnen zij ook niet terecht. Uit deze regelgeving vloeit 

ook de scheiding van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en niet-DAEB. Omdat de 

scheiding gecompliceerd is wordt deze vooruit geschoven. Dit is een onderdeel geworden van de al 

eerder besproken wijziging van de Woningwet. Hierin is geregeld dat corporaties een scheiding moeten 

aanbrengen tussen taken die met staatsteun worden uitgevoerd en commerciële activiteiten (VNG, 

2011). 

De vernieuwing van de Huisvestingswet zal in het volgende hoofdstuk (§3.2.4) besproken worden. 
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Op 1 juli 2011 heeft Kabinet Rutte een integrale visie op de woningmarkt van zowel koop- als 

huurwoningen gepresenteerd naar aanleiding van een verzoek van de Eerste Kamer. Op 16 november 

2010 was hierover namelijk een motie in de Eerste Kamer aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen 

de motie, omdat er juist weer rust heerste op de woningmarkt. Echter de Eerste Kamer steunde de 

motie van De Boer. De visie moet specifiek aandacht besteden aan oplossingen voor de huidige 

knelpunten en de visie moet leiden tot een substantiële vermindering van het beslag dat de 

hypotheekrenteaftrek legt op de algemene middelen (Eerste Kamer der Staten Generale, 2010). 

Het kabinet wil met de voorgestelde aanpak komen tot een woningmarkt met meer marktwerking. Uit 

een analyse van de woningmarkt volgen dan ook drie punten om dit te bereiken: 

1. Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. 

2. Het verbeteren van condities voor investeringen op de bouwmarkt. 

3. Verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 

Deze punten zijn uitgewerkt in concrete actiepunten. Zo wordt er onder andere gericht op “een 

compacte, krachtige corporatiesector die zich richt op de kerntaken”(Donner, 2011). De 

woningcorporaties spelen namelijk een betekenisvolle rol op de woningmarkt. Naast dat ze ervoor 

zorgen dat huishoudens met een beperkt budget goed kunnen wonen, investeren ze in leefbaarheid en 

maatschappelijk vastgoed. Niet kerntaken moeten daarom ondergebracht worden in een dochter. Ook 

wil het kabinet tegemoet komen aan de toenemende wens naar eigenwoningbezit onder een breed 

deel van de bevolking. Hierom moeten huurders van corporatiewoningen het recht krijgen hun woning 

te kopen voor een redelijke prijs. Om de doorstroming te bevorderen wil het kabinet extra 

huurverhoging voor hogere inkomens in de sociale huursector mogelijk maken om zo scheefwonen te 

ontmoedigen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). 

2.8 Conclusie 

In de beginjaren van de eerste corporaties rond 1850 was de overheid niet betrokken bij de 

volkshuisvesting. Volkshuisvesting was een particulier initiatief. Vanuit het belang voor de 

volksgezondheid en de economie ging de overheid aan het eind van de negentiende eeuw zich er mee 

bemoeien. De invoering van de Woningwet in 1901 heeft grote gevolgen gehad voor de Nederlandse 

woningmarkt. In die wet waren een aantal zaken vastgelegd, zoals minimale kwaliteitseisen voor 

woningen. Nog steeds moest de volkshuisvesting gedragen worden door particuliere instellingen. Echter 

voor krotopruiming waren er achterlijkheidsbijdragen. In de jaren dertig komen de corporaties in een 

crisis terecht door de hoge huren die ze moeten vragen. De financiële onafhankelijkheid raken de 

corporaties kwijt voor huurverlaging. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging de overheid veel invloed uitoefenen op de woningmarkt. De 

volkshuisvesting werd gekoppeld aan de wederopbouw en de loonprijspolitiek. De gemeenten namen 

de wederopbouw op omdat de corporaties dit niet konden door de situatie waar ze in zaten. Door het 

woningtekort werd de Woonruimtewet ingevoerd, die het voor gemeente mogelijk maakte te bemoeien 

met de woonruimteverdeling. De Rijksoverheid had de touwtjes stevig in handen. Eind jaren vijftig komt 

er weerstand tegen de afhankelijke positie van de corporatie. Commissie de Roos onderzoekt hoe de 

oorspronkelijk bedoelde zelfstandigheid van de corporaties vorm kan krijgen. In de jaren 60 worden 

daarom kleine stapjes gezet om de corporaties zelfstandig te krijgen, zoals het bouwprimaat. 

De gedeeltelijke verzelfstandiging wordt echter in de jaren zeventig weer teruggedraaid. De overheid 

zou niet tijdelijk betrokken zijn bij de volkshuisvesting. In 1975 wordt de DKP ingevoerd, waarmee de 

overheid zich voor minstens vijftig jaar verbindt aan de volkshuisvesting. Door de crisis in de jaren 
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tachtig stijgen de kosten echter van de DKP. Eind jaren tachtig komt daarom staatssecretaris Heerma 

met de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’. De corporaties moeten onafhankelijk worden van 

de overheid. In 1995 worden de financiële banden doorgesneden met de afronding van de 

bruteringsoperatie. Sindsdien is de overheid vooral wetgevend en minder direct betrokken. 

Door de grote betrokkenheid van de overheid bij de volkshuisvesting heeft deze sector in de 

wederopbouw kunnen groeien. Ook in geval van crisis, zoals in de jaren tachtig, werd de sociale 

huursector door de overheid ondersteund middels objectsubsidies. Dit heeft in geresulteerd in een 

relatief grote sociale huursector met een fysiek hoge kwaliteit in Nederland. 

Er kan gesteld worden dat: 

- De sterke positie van de sociale huurmarkt in Nederland zijn oorsprong heeft in de grote invloed van 

de overheid. 

- Er door de tijd heen een sprake is van spanning tussen overheidsbemoeienis en de wens om juist de 

vrije markt te laten werken. 
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Woonruimteverdeling 
“Woonruimteverdeling gaat immers om het afstemmen van een veelsoortige vraag en een 

veelsoortig aanbod.” 

Kromhout e.a., 2006 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de woonruimteverdeling. Door de tijd heen vinden er transities 

plaats: woningen komen leeg doordat mensen verhuizen of overlijden en deze worden weer bewoond 

door nieuwe bewoners. De woningvoorziening is daarom voor een belangrijk deel een marktproces van 

aanbieders en vragers. In elke marktsector van de woningmarkt (koopsector, particuliere huursector en 

sociale huursector) is het verdelingsproces anders (Smit, 1991). In dit onderzoek wordt specifiek 

ingegaan op de sociale huursector. 

Bij het vrijkomen van een woning zal de corporatie moeten bepalen wie de volgende huurder wordt. 

Doordat de prijzen van sociale huurwoningen vast liggen en deze doorgaans onder de prijzen van de 

vrije markt liggen, verandert de prijs niet door een grotere vraag. Hierdoor overstijgt de vraag het 

aanbod en ontstaat er een wachtrij. Het verdelingsvraagstuk, wie krijgt de vrijgekomen woning, wordt 

opgelost met een woonruimteverdeelsysteem (Kromhout, e.a., 2006). 

Nouws, Sanders & Reijers (2009) omschrijven een woonruimteverdeelsysteem als een “totaal aan 

afspraken, regels, werkwijze, hulpmiddelen (tools, internet, krant), functionarissen en (delen van) 

organisaties die in onderlinge samenwerking betrokken zijn bij het matchen van vraag en aanbod van 

woningen in een bepaald afgebakend gebied”. In paragraaf 3.2 zal gekeken worden naar de 

componenten waaruit een woonruimteverdeelsysteem is opgebouwd in Nederland. In paragraaf 3.3 

worden juridische kaders gegeven waarbinnen de woonruimteverdeling moet functioneren. Hierna 

wordt in paragraaf 3.4 de ontwikkeling naar de huidige situatie van woonruimteverdeling besproken. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

3.2 Componenten van woonruimteverdelingsmodellen 

Aan de ene kant staan de woningzoekenden en aan de andere kant de vrijkomende woningen. De 

woningcorporatie probeert door middel van het woonruimteverdelingsmodel deze twee te matchen. 

Elke corporatie heeft zijn eigen regels voor de woonruimteverdeling. Wel zijn er overeenkomsten tussen 

deze verschillende systemen. In figuur 3.1 is dit proces schematisch weergegeven. 

Sommige woningzoekenden worden niet toegelaten tot de sociale huursector. Dit gebeurt op basis van 

toelatingscriteria. Wanneer de woningzoekende is toegelaten, kan hij zijn woonwensen doorgeven door 

middel van woningselectie. Hierbij gelden passendheidscriteria. Hierna stelt de woningcorporatie een 

rangordening op van de woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in de vrijkomende woning. Dit 

gebeurt met behulp van het rangordecriterium. De woning wordt aangeboden aan de eerste op de 

rangordelijst. Na bezichtiging van de woning kan de woningzoekende de woning accepteren of weigeren. 

Indien de woning wordt geweigerd biedt de corporatie de volgende op de kandidatenlijst de woning aan 

en moet de woningzoekende die de woning weigert opnieuw een woningselectie maken. 

Op bepaalde momenten in het proces spelen criteria een rol: 

• Toelatingscriteria bij de inschrijving 

• Passendheidscriteria bij de woningselectie 

• Rangordecriteria bij de volgorde bepaling 

3
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Per systeem verschillen deze criteria. Daarnaast zijn er ook verschillende manieren waarop de 

woningzoekende zijn woningselectie maakt: de uitvoering. In tabel 3.1 is een overzicht van deze vier 

componenten waaruit woonruimteverdelingsmodellen zijn opgebouwd. In de volgende subparagrafen 

zal op elk onderdeel worden ingegaan.  

3.2.1 Toelatingscriteria 

Een toegangsbarrière bepaalt welke woningzoekenden op de markt mogen meedoen. In de koopsector 

is de toegang afhankelijk van het geldelijke vermogen en de mogelijkheid om krediet te krijgen (Smit, 

1991). In de sociale huursector wordt dit vorm gegeven in de vorm van toelatingscriteria. Een 

toelatingscriterium is een eis waaraan men moet voldoen om geregistreerd te worden als 

woningzoekende bij een corporatie. In heel Nederland moet men achttien jaar zijn en in het bezit van 

de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning, om toegelaten te worden als woningzoekende 

op de sociale huurwoningmarkt (Kamminga, 2006). 

Tabel 3.1 Overzicht componenten van woonruimteverdelingsmodellen (n.a.v. Werf, 2009) 

Toegangscriteria Passendheidscriteria Rangordecriteria Uitvoering 

Wie mag 

meedoen? 

Wie mag in welke 

woning? 

Wie krijgt absolute 

voorrang? 

Wie is het eerst 

aan de beurt? 

Op welke wijze geeft de 

woningzoekende zijn keuze 

door? 

- Maximale 

inkomensgrenzen 

Sociale en 

economische 

bindingseisen 

- Regionaal, soms 

lokaal 

- Vrijstelling voor 

o.a. 

gepensioneerden, 

invaliden en 

werklozen 

- Verhouding 

huur/inkomen 

- Huishoudens/woning-

grootte 

- Labeling van 

woningen voor bijv. 

senioren, jongeren of 

starters 

 

- Urgenten 

- Statushouders 

- Herhuisvesting 

- Indicatiestelling 

Volgorde o.b.v. 

woonduur, 

leeftijd, 

zoekduur, loting, 

etc. 

Verschillende 

regels voor 

doorstromers, 

starters, vestigers 

Doorstromers 

vóór starters 

(vóór vestigers) 

Modellen 

- aanbodmodel 

- optiemodel 

- directe bemiddeling 

Presentatie aanbod 

- krant, internet, woonwinkel, etc. 

- reikwijdte, verspreiding, 

 kwaliteit informatie 

Reactie op aanbod 

- via het web of langskomen 

- spelregels, kosten, aantal 

reactiemogelijkheden, etc. 

 

Figuur 3.1 Schematische weergave van het woonruimteverdeelproces (Buitendijk, 2010) 

Woningzoekenden 

Bezette woningvoorraad 

Toelatings-

criteria 

Passendheidscriteria 

Uitvoering 
Rangordecriteria 

Weigering 

Aanbod 

Aanmelding Rangordening 

Woning komt vrij 

Acceptatie 
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Een voorbeeld van toelatingscriterium is een maximaal inkomen. Deze inkomenstoets was jaren geleden 

afgeschaft. Volgens Onderdenwijgaard (2011) “paste het niet meer in de tijdgeest en bovendien wees 

ervaring uit dat een diversiteit aan inkomens de leefbaarheid in buurten ten goede kwam”. Echter vanaf 

1 januari 2010 geldt er weer een algemeen toelatingscriterium op basis van inkomen. Minimaal 90% van 

de gesubsidieerde corporatiewoningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen 

onder de €34.085 (prijspeil 2012).  

Naast de landelijk geldende eisen kan een gemeente in een huisvestingsverordening aanvullende regels 

ten aanzien van regionale of lokale toelating stellen. Een criterium tot toelating kan zijn dat een 

woningzoekende binding heeft met het gebied (Werf, 2009). Er kan bij bindingseisen onderscheid 

gemaakt worden tussen economische en maatschappelijke binding. De economische gebondene heeft 

betaald werk in de desbetreffende regio. De maatschappelijk gebondene wordt ook wel sociaal of 

emotioneel gebondene genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die lange tijd in de gemeente hebben 

gewoond en willen terugkeren, maar ook mensen die vanwege sociale verplichtingen1 genoodzaakt zijn 

te wonen in de desbetreffende gemeente. In de Limburgse gemeente Margraten bijvoorbeeld moet 

men om een sociale huurwoning te huren aantonen dat men historische banden met de plaats heeft 

(Werf, 2009). 

In een enquête (Hoffman Krul & Partners, 2009) is gevraagd welke corporaties toelatingscriteria stellen. 

In figuur 3.2 is te zien dat er door de meeste corporaties geen toelatingscriterium wordt gesteld. Uit die 

enquête bleek dat vooral kleinere kernen met beperkte groeimogelijkheden maatschappelijke binding 

als eis stellen. Hiermee wordt geprobeerd de woningen te reserveren voor de huidige bevolking van het 

dorp, de sociale cohesie van het dorp in stand te houden of de leefbaarheid te bewaken. 

Bij het stellen van toelatingseisen is de vrijheid van vestiging in het geding. Toch kunnen er 

zwaarwegende redenen zijn voor een gemeente om toelatingscriteria te stellen. In Rotterdam 

bijvoorbeeld geldt in een aantal wijken een speciaal toelatingscriterium, namelijk een minimum 

inkomen. Hierdoor wordt geprobeerd een eenzijdige samenstelling van de bevolking te voorkomen. 

Hiervoor is in de Tweede Kamer de wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, in de 

volksmond Rotterdamwet, aangenomen (Aedes, 2005 in Kamminga, 2006). 

Er zijn ook uitzonderingen voor speciale groepen waaraan geen toelatingscriteria mogen worden 

gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, langdurig werklozen, 

gepensioneerden en ook voor mensen die in een echtscheiding verwikkeld zijn (Rijksoverheid, 2011). 

Een andere vorm van toelatingscriterium is inschrijfgeld. Bij inschrijving als woningzoekende moet soms 

inschrijfgeld worden betaald. Dit heeft volgens Hoffman Krul & partners (2009) te maken met de visie 

op de woningzoekende. De ene vraagt 

geen inschrijfgeld vanuit het idee dat 

iedereen zich moet kunnen inschrijven. 

De andere ziet het juist als drempel om 

alleen serieuze woningzoekenden op de 

lijst te hebben staan. Bij sommige 

corporaties is echter vooraf inschrijven 

niet meer nodig vanwege het 

gehanteerde model. 

                                                           
1
Als iemand mantelzorger is voor familieleden bijvoorbeeld. 

 
Figuur 3.2 Percentage van de corporaties dat toelatingscriterium stelt 

(Hoffman Krul & Partners, 2009) 

Anders 
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Figuur 3.3 Voorbeelden van advertenties van Woonbedrijf en van Wooninc. 
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3.2.2 Passendheidscriteria 

Nadat de woningzoekende toegelaten is tot de sociale huurwoningmarkt, kunnen er aanvullende eisen 

worden gesteld. Dit heeft betrekking op de het gedeelte van de woningvoorraad waar hij toegang tot 

heeft, de zogenaamde passendheidscriteria. Passendheidscriteria toepassen wordt ook wel labeling 

genoemd. De woningen worden gelabeld voor een specifiek doelgroep. Dit wordt gedaan om er voor te 

zorgen dat de woningzoekenden eerlijk, evenredig en passend worden gehuisvest (Kamminga, 2006). 

Door meer woningen voor een bepaalde doelgroep te labelen, worden de kansen voor deze groep 

vergroot. De woningbehoeften en het aanbod van woningen kunnen zo goed mogelijk op elkaar worden 

afgestemd (Kullberg, 1996).Een voorbeeld hiervan is om gelijkvloerse woningen te labelen voor 

senioren. Een andere reden om te labelen is om de doorstroming te bevorderen. Dan worden juist 

woningen gelabeld voor mensen die een bepaald woningtype achterlaten. Ook kan er door labeling 

invloed worden uitgeoefend op de bevolkingssamenstelling van de wijk of gemeente.  

Het labelen van woningen gebeurt door concreet in de advertentie de criteria te noemen waaraan de 

woningzoekende moet voldoen. In figuur 3.3 zijn twee voorbeeld advertenties te zien waarin dat 

gebeurt. In deze advertenties worden eisen gesteld waaraan de woningzoekende moet voldoen om 

voor de desbetreffende woning in aanmerking te komen. 

De drie meest voorkomende vormen van passendheidscriteria zijn: 

• Leeftijd; 

• Gezinssamenstelling; 

• Hoogte van inkomen. 

Daarnaast worden soms woningen ingedeeld op starters en doorstromers en soms wordt leefstijl als 

passendheidscriterium gehanteerd. 

Bij labeling op inkomen gaat het erom dat iemand met een hoog inkomen geen goedkope woning huurt. 

De goedkope woningen blijven daardoor beschikbaar voor de lagere inkomensgroepen. In een 

advertentie voor een vrijkomende woning kan een leeftijdseis staan. Hierdoor blijven woningen voor 

een bepaalde leeftijdsgroep bereikbaar, bijvoorbeeld starters of senioren. In figuur 3.3 zijn een aantal 

advertenties van Eindhovense corporaties te zien. In twee daarvan worden leeftijdsgrenzen gesteld. 

Door het stellen van een maximum leeftijd van 23 jaar, is deze woning alleen voor starters toegankelijk. 

Bij de andere advertentie staat vanaf 55 jaar. Hierdoor blijven seniorenwoningen bestemd voor ouderen. 

Daarnaast kan een passendheidscriterium betrekking hebben op de huishoudensgrootte. In Amsterdam 

geldt bijvoorbeeld dat woning tussen de 60 en 80m2 geschikt zijn voor huishoudens met minimaal drie 

personen en woningen groter dan 80m2 zijn geschikt voor gezinnen met minimaal 5 personen (Werf, 

2009). In figuur 3.3 wordt in één van de advertenties ook een passendheidscriterium gesteld ten 

aanzien van huishoudensgrootte. De woning is alleen geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens 

zonder kinderen. 

In de Regionale Nood-Huisvestingsverordening Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 2011 

(SRE, 2010) staan passendheidscriteria. Om een beeld te geven hoe die vorm zijn gegeven, zijn ze 

opgenomen in tabel 3.2. Het gaat hier om passendheidscriteria met betrekking tot inkomen en hoogte 

van de huur en van grootte van het huishouden met betrekking tot de grootte van de woning. Hiervan 

kan worden afgeweken door het college van Burgemeester en Wethouders indien de markt er om 

vraagt. 

Ook wordt er soms onderscheid gemaakt tussen woningen geschikt voor starters en voor doorstromers. 

Een doorstromer is iemand die een woning leeg achterlaat bij verhuizing. De reden om hierop te 
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selecteren is om beide groepen een even 

grote kans te geven op de woningmarkt. Ook 

wordt er soms nog een derde groep 

onderscheiden, de vestiger. Dit is iemand die 

een woning achterlaat in een andere 

gemeente of regio (Kullberg, 1996). Uit het 

onderzoek van Kullberg (1996) blijkt dat 

vooral kleinere gemeenten selecteren op 

vestigers. Grotere gemeenten maken geen 

onderscheid hierin. 

Als laatste worden er soms leefstijlen 

gehanteerd. Dit met het doel de 

leefbaarheid in een wijk, complex of portiek 

te verbeteren. De standaard criteria als 

inkomen, huishoudensamenstelling en 

leeftijd worden geschrapt en een woontest 

bepaalt in welke flat of portiek de 

woningzoekende ‘thuis’ hoort. Hierdoor 

passen de leefstijlen van de bewoners beter 

bij elkaar en wordt de leefbaarheid 

verbeterd (Werf, 2009). 

Nadeel van passendheidscriteria is dat de 

keuzevrijheid van woningzoekenden beperkt 

wordt. Kamminga (2006) heeft de gevolgen van verschillende manieren van woonruimteverdeling op de 

keuzevrijheid van lage inkomensgroepen onderzocht door met professionals van gemeenten en 

woningcorporaties in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven te spreken. Zijn conclusie is juist dat 

passendheidscriteria de keuzevrijheid van lage inkomensgroepen vergroten. Afschaffing van de 

passendheidscriteria zorgt wel voor meer keuzemogelijkheden, maar de kans op een passende woning 

wordt juist minder. Toch hebben veel corporaties de passendheidscriteria voor een groot gedeelte 

losgelaten, zie ook paragraaf 3.3.3. Woningen werden namelijk steeds vaker niet direct verhuurd. Juist 

de passendheidscriteria werkten ontmoedigend. Ze hadden namelijk hun sturende waarde verloren 

(Jong en Köster, 1998). 

3.2.3 Rangordecriteria 

Het derde component van het woonruimteverdelingsmodel is het rangordecriterium. Hiermee wordt 

bepaald welke woningzoekende de woning aangeboden krijgt. De woningcorporaties kiezen een 

rangordecriterium dat het beste past bij de lokale situatie en de doelstelling van de corporatie. Volgens 

Kromhout e.a. (2006) is het rangordecriterium het belangrijkste component: “Ook al schaf je alle andere 

regels af, dan heb je nog steeds behoefte aan een manier om te bepalen wie de woning krijgt als er meer 

dan één gegadigde is.” Ook wordt er mee bepaald welke groep woningzoekenden meer kans maken op 

een woning. Daarnaast raakt het rangordecriterium de woningzoekenden direct. De wachttijd voor de 

woningzoekenden is afhankelijk van het rangordecriterium en er zijn weinig dingen vervelender dan op 

de wachtlijst staan en niet weten hoe lang het duurt. “De volgorde regels beïnvloeden ook heel direct 

het gevoel van ‘eerlijkheid’ bij woningzoekenden.”(Kromhout e.a., 2006). 

Tabel 3.2 Voorbeeld passendheidscriteria qua relatie huur-inkomen 

en voor bezettingsnormen (SRE, 2010). 

Huishouden Max. inkomen € Max. huur € 

(prijspeil 1 juli 2009) 

1 p < 65 jaar € 20.976 € 511,50 

1 p > 65 jaar € 19.800 € 511,50 

2 p < 65 jaar € 28.475 € 511,50 

2 p > 65 jaar € 27.075 € 511,50 

> 2 p < 65 jaar € 28.475 € 548,18 

> 2 p > 65 jaar € 27.075 € 548,18 

 

Woning met woonoppervlak 

of aantal kamers 

Huishouden met 

minimaal 

Vierkamerwoning < 60 m2 1 persoon 

Tweekamerwoning 2 t/m 4 personen 

Driekamerwoning 2 t/m 4 personen 

Vierkamerwoning > 60 m2 2 t/m 4 personen 

Vijf kamers of meer 5 of meer personen 

Of  

Woning met woonoppervlak Huishouden met 

minimaal 

0 tot 60 m2 Elk huishouden 

60 m2 tot 80 m2 3 personen 

Vanaf 80 m2 5 personen 
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De belangrijkste drie methoden van rangordening zijn: 

• Inschrijftijd 

• Loting 

• Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

Dit zijn alle drie beleidsvrije vormen van volgordebepaling (Kromhout e.a., 2006). Er zijn ook 

beleidsmatige en marktconforme volgordebepalingen. Bij een beleidsmatige volgordebepaling wordt 

geprobeerd een beleidsdoel te realiseren. Bij de marktconforme criteria wordt geprobeerd 

marktwerking in de sociale huursector te krijgen. Omdat de huurprijzen vastliggen, moet er een nieuw 

betaalmiddel worden gevonden. 

Het eerste beleidsvrije rangordecriterium is de inschrijftijd. Bij dit rangordecriterium worden de 

woningzoekenden gesorteerd op basis van tijd. In principe krijgt de woningzoekende met de langste 

wachttijd de woning aangeboden. Er zijn verschillende varianten om te meten welke woningzoekende 

de langst wachtende is. Vaak wordt hierbij gekeken naar inschrijfduur. De woningzoekende die het 

langst staat ingeschreven krijgt dan de woning aangeboden. Vooraf moeten woningzoekenden zich 

inschrijven. Soms kijkt de corporatie niet naar de inschrijfduur maar naar de woonduur. De woonduur is 

de tijd dat men op het huidige adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Dit is echter een vorm van beleidsmatige volgordebepaling. Het beleid bepaalt dan dat de doorstromer 

voorrang krijgt op de starter. Woonduur is als criterium ingevoerd om de doorstroming te bevorderen. 

Indien een huishouden lang in een bepaalde woning woont, heeft hij meer kans op een andere woning 

en kan zo een stap maken in de wooncarrière. Volgens Kamminga (2006) worden huishoudens zo 

“gestimuleerd om te gaan verhuizen naar een meer passende woning”. Hierdoor ontstaat er een langere 

verhuisketen en meer verhuisbewegingen. Het voordeel daarnaast is dat senioren, met doorgaans een 

lange woonduur, grotere kans hebben en dat de corporatie niet van tevoren alle woningzoekenden 

hoeft in te schrijven (Kromhout e.a., 2006). Kullberg (2001) stelt weer dat woonduur afgeleid is van 

inschrijfduur, omdat indien men een woning kreeg men zich direct weer inschreef om inschrijfduur op 

te bouwen met het oog op een toekomstige verhuiswens. Het verschil is dat woningzoekenden zich niet 

vooraf hoeven in te schrijven. Woonduur als volgordecriterium is nadelig voor een aantal groepen. 

Starters hebben vaak minder kans op een woning. Dit komt doordat inwonende kinderen soms met hun 

ouders meeverhuizen. Bij een dergelijke verhuizing wordt de woonduur weer op nul gezet. Ook 

jongeren die vanwege studie tijdelijk in een andere stad wonen, ondervinden nadelen van rangordening 

op woonduur. Door segmentering van de woonvoorraad in starters- en doorstromerswoningen kan hier 

rekening mee worden gehouden. Voor starters wordt dan gerekend met de leeftijd of inschrijfduur. 

Een ander rangordecriterium is loting. Rond 2000 is de SEV begonnen met experimenten met loting om 

starters meer kansen te bieden op de woningmarkt. Hierbij wordt tussen alle woningzoekenden die op 

een bepaalde woning heeft gereageerd middels loting bepaald wie de woning toegewezen krijgt. 

Iedereen heeft in principe een gelijke kans om de woning toegewezen te krijgen. Hierdoor zou de 

uiteindelijke groep geslaagde woningzoekenden een afspiegeling zijn van de gehele groep 

woningzoekenden. De gemeente en corporatie vinden dit aantrekkelijk omdat het rechtvaardig lijkt. 

Voor woningzoekenden echter kan loting juist als willekeur van het systeem overkomen (Kromhout en 

Zeelenberg, 2009). 

Echter in de praktijk is de kans niet gelijk voor alle woningzoekenden. Als de woningzoekende namelijk 

vaker reageert en specifiek op minder populaire woningen, dan heeft hij een grotere slagingskans, zie 

bijlage 3. Men kan dus de eigen slaagkans beïnvloeden. Echter voor sommige groepen 
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woningzoekenden zijn slechts bepaalde woningtypen geschikt, bijvoorbeeld grote gezinnen met een 

klein inkomen willen geen klein appartement. Doordat iedereen bij loting in principe een even grote 

kans heeft, kan er dan verdringing zijn van bepaalde groepen woningzoekenden. Door het toepassen 

van passendheidscriteria of maar een deel van de woningen met loting toe te wijzen, zou dit voorkomen 

kunnen worden (Kromhouten Zeelenberg, 2009). Een ander gevolg van toepassen van loting, is dat er 

meer actieve woningzoekenden zijn. Er komen daardoor meer reacties binnen per advertentie.  

De laatste beleidsvrije methode is ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dit rangordecriterium 

werkt alleen op een ontspannen markt. In dat geval is er een aanbodoverschot. Voor elke woning zijn 

dan ook niet veel woningzoekenden, maar slechts enkele of soms niemand. Dit wordt door slechts 3% 

van de corporaties toegepast (Hoffman Krul & partners, 2009). 

Kromhout e.a. (2006) noemt nog twee beleidsmatige volgordebepalingen: ‘Ouderen gaan voor 

jongeren’ en ‘Dichtbij gaat voor veraf’. Bij de eerste wordt als volgordecriterium de leeftijd gebruikt. 

Praktisch gezien is dat een handige methode, maar het draagt wel de normatieve lading dat iemand die 

ouder is meer recht heeft op een woning. Bij ‘dichtbij gaat voor veraf’ telt de verhuisafstand mee in de 

beoordeling. De woningzoekenden uit de eigen gemeente krijgen bijvoorbeeld extra punten toegekend. 

Dit kan ook andersom. Bij Vestide, de kamerverhuurder in Eindhoven, krijgt een woningzoekende een 

afstandsbonus in de vorm extra maanden inschrijftijd als de reisafstand meer dan 35 kilometer bedraagt. 

Hierdoor maken studenten die in Eindhoven gaan wonen meer kans op een woonruimte. 

Dan zijn er nog de marktconforme volgordebepaling. Hiermee wordt geprobeerd om meer 

marktwerking in de sociale huursector te brengen. Kromhout e.a. (2006) geeft als voorbeeld de 

mogelijkheid die corporaties hebben om actief zoekgedrag te belonen ten opzichte van voorinschrijvers. 

Ook zijn er experimenten waarbij de woningzoekende zelf bepaalt hoeveel van zijn opgebouwde 

woonduur/inschrijftijd hij inzet voor een bepaalde woning. Hierdoor zou de verhuislust kunnen worden 

opgewekt, omdat men minder snel geneigd is te verhuizen als na de verhuizing de woonduur of 

inschrijftijd weer op nul wordt gezet. Een andere variant van marktconforme volgordebepaling is ‘wie 

het meest waardevolle achterlaat krijgt voorrang’. Dit wordt bijvoorbeeld in Leiden toegepast. Aan de 

hand van het aantal reacties dat op clusters van woningen wordt gegeven, wordt de woonwaarde 

bepaald. Indien een bewoner van dat type woning wil verhuizen, wordt de woonwaarde opgeteld bij de 

inschrijfduur. Hierdoor verliest een woningzoekende niet al zijn opgebouwde rechten. Nu moet er wel 

weer inschrijfduur opgebouwd worden om de volgende stap te zetten in de wooncarrière. Maar er 

wordt al gestart met een bepaalde woonwaarde. Volgens Kromhout (2006) maakt dit mogelijk voor 

woningzoekenden om sneller achter elkaar kleine stapjes in hun wooncarrière te zetten. Omdat starters 

in andere woningen geïnteresseerd zijn dan doorstromers komen ze hierdoor niet in het gedrang omdat 

ze nog geen woonwaarde hebben om in te zetten. Met andere marktconforme methoden van 

volgordebepaling zijn geen experimenten gedaan. Kromhout e.a. (2006) denken dat hier de toekomst 

van volgordebepaling kan liggen: “Woonruimteverdeling gaat immers om het afstemmen van een 

veelsoortige vraag en een veelsoortig aanbod”. 

Sommige woningzoekenden verkeren echter in een situatie die onhoudbaar is en die door vervangende 

woonruimte kan worden opgelost. Dit worden urgent woningzoekenden genoemd. Er wordt in de 

verschillende plaatsen op verschillende manieren omgegaan met urgent woningzoekenden. Soms 

worden deze via directe bemiddeling geholpen aan een woning. In dit geval zal de aangeboden woning 

niet openbaar worden geadverteerd. In sommige gevallen moeten urgent woningzoekenden meedoen 

in het woonruimteverdeelsysteem. Ze krijgen dan bij de rangordening voorrang zodat ze sneller een 
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woning aangeboden krijgen. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op urgent woningzoekenden en de 

criteria waar ze aan moeten voldoen. 

3.2.4 Uitvoering 

Als laatste component van de woonruimteverdeling is er de uitvoering. De uitvoering is in twee 

hoofdgroepen in te delen: de aanbodgedreven en de vraaggedreven modellen (Hoffman Krul & Partners, 

2009). Bij de aanbodgedreven modellen wordt de vrijkomende woonruimten gepubliceerd en moet de 

woningzoekende zelf actief zoeken en reageren op het aanbod. Bij de vraaggedreven gaat het eigenlijk 

andersom. Eerst maakt de woningzoekende zijn woonwensen bekend. Wanneer er dan een woning 

vrijkomt worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. 

Het aanbodmodel is een aanbodgedreven model. In 1990 begon men in Delft met een actievere vorm 

van woonruimteverdeling voor de woningzoekenden. De woningcorporatie publiceerde de vrijkomende 

woningen in een krant in de vorm van advertenties. Dit model staat daarom ook bekend als het 

advertentiemodel. Door het inleveren van ‘woonbonnen’ sprak de woningzoekende zijn voorkeur voor 

woningen uit. Tegenwoordig worden de advertenties niet meer in de krant geplaatst, maar vooral via 

het internet aangeboden. In de advertenties op internet worden verschillende gegevens over de 

aangeboden woning, zoals woningplattegronden, huurprijs en informatie, gegeven, zie figuur 3.3. 

Hierdoor zijn de corporaties flexibeler in het aanbieden van woningen. Dit kan namelijk op elk moment 

in plaats van eenmaal per week of twee weken. De woningzoekende kan ook makkelijker zijn 

woonvoorkeur doorgeven. Er hoeven geen bonnen meer te worden ingestuurd, maar met enkele 

klikken geeft men een reactie. 

Een voorbeeld van een vraaggedreven model is het distributiemodel. De woningzoekende heeft hierbij 

een passieve rol. Hij schrijft zich in bij de woningcorporatie en geeft hierbij zijn woonvoorkeuren aan. De 

woningzoekende wacht dan tot de woningcorporatie hem een aanbod doet van een woning. De 

corporatie beslist wie aan de beurt is voor de vrijkomende woning aan de hand van het gehanteerde 

rangordecriterium. Vanaf 1990 is dit model steeds minder vaak gebruikt. In 2008 gebruikte nog 11% van 

de gemeenten het distributiemodel (Hoffman Krul en Partners, 2009). Hierbij gaat het vooral om 

kleinere woningcorporaties (76% van de corporaties met tussen de 0-5.000 VHE). Van de grote 

corporaties (meer dan 7.500 VHE) maakt niemand meer gebruik van het distributiemodel. 

Een ander voorbeeld van een vraaggedreven model is het optiemodel. Dit is een soort middenweg 

tussen het advertentiemodel en het distributiemodel. De woningzoekende is in zoverre actief dat hij op 

een aantal type woningen een optie neemt. Wanneer er dan een woning vrijkomt in een bepaalde optie, 

wordt een woningzoekende uit de wachtlijst 

bij die optie geselecteerd als mogelijke 

huurder. Nadeel van dit systeem is dat 

indien de woonvoorkeuren van de 

woningzoekende wijzigen, hij opnieuw 

opties moet nemen en soms weer achteraan 

in de rij kan aansluiten. 6% van de 

corporaties maakt gebruik van het 

optiemodel, zie figuur 3.4. Het 

advertentiemodel lijkt volgens Kullberg 

(2001) op de rij bij het postkantoor of bij de 

Figuur 3.4 Verdeling van de corporaties over verschillende wijze 

van uitvoering (Hoffman Krul & Partners, 2009) 
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bakker. Men trekt een nummertje voor de algemene rij. Het optiemodel lijkt dan op de rij in de 

supermarkt. De woningzoekende bepaalt vooraf in welke rij hij gaat staan. 

Zoals in figuur 3.4 te zien, gebruiken de meeste corporatie het aanbodmodel. Maar ook al worden in 

gemeenten hetzelfde model gebruikt, de uitwerking kan heel erg verschillend zijn. Bij sommige 

corporaties moet de woningzoekende zich elk jaar opnieuw inschrijven, inclusief inschrijfkosten, bij 

andere hoeft dat niet. Bij sommige moet je voor inschrijving langs bij de corporatie, bij de andere 

corporaties kan het via internet. 

3.3 Ontwikkeling van woonruimteverdeling 

Tegen de achtergrond van de geschiedenis van de corporaties, die in het vorige hoofdstuk is geschetst, 

zal in deze paragraaf de ontwikkeling van de woonruimteverdeling worden beschreven. 

3.3.1 Voor de Tweede Wereldoorlog 

Rond 1850 ging de gegoede burgerij zich bemoeien met de volkshuisvesting door middel van 

woningcorporaties die woningen bouwden voor arbeiders. Er was sprake van een grote woningnood 

door de trek van arbeiders naar de stad toe. De corporaties waren zelf verantwoordelijk voor de 

verdeling van woningen omdat de overheid zich niet bemoeiden met de volkshuisvesting.  

De corporaties waren in deze tijd vaak verenigingen met leden. Deze waren net als de gehele 

samenleving verzuild (De Vreeze, 1993 in Smeets, 2010). De woningen werden toegewezen aan de 

eigen leden. Ze werden daarom ‘ledenegoïsme’ verweten. Gerrichhauzen (1985) geeft een tweetal 

voorbeelden van woningcorporaties waarbij er sprake was van dit verschijnsel, ook nog ver na de 

Tweede Wereldoorlog. In Rotterdam bijvoorbeeld ontstond ‘Onze Woongemeenschap’ door initiatieven 

van de socialistische zuil. Dit was in 1975 nog merkbaar in het woonruimteverdelingsbeleid. De 

bestuursleden kwamen namelijk uit PvdA- en NVV-kringen en onder de bewoners waren leden van de 

NVV oververtegenwoordigd (Instituut Foss, 1975 in Gerrichhauzen 1985). In Eindhoven was dat ook het 

geval bij Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen, een van de voorlopers van Woonbedrijf. 

Deze toegelaten instelling was nauw verbonden met Phillips en het bleek uit studie dat deze 

woningcorporatie uitsluitend werkzaam was ten behoeve van (ex-)werknemers van de genoemde 

onderneming. Van der Drift (in Brakkee, 1997) geeft dit probleem ook aan: “Er waren in die tijd 

zelfgenoegzame corporaties, die alleen woningen bouwden voor hun eigen leden en zich niet verder 

aantrokken van de volkshuisvesting.” In de periode voor de Tweede Wereldoorlog werden woningen 

niet altijd op basis van rechtvaardigheid verdeeld. 

Er was ook sprake van andere misstanden. Zo zijn er gevallen bekend van winkelnering bij particuliere 

verhuur. De huurder werd dan verplicht bij een bepaalde winkel de boodschappen te doen. Er zijn 

echter weinig officiële meldingen hiervan. In Eindhoven wordt het besproken op een vergadering van de 

houtbewerkersvereniging ‘De Eendracht’: “Men kan haast geen woning huren, of ze is van een bakkers-, 

kruideniers- of manufacturenhandel, waar men dan ook weer gedwongen is zijn inkopen te doen” (in 

Van Oorschot, 1982). Het bestaan van winkelnering wordt bevestigd doordat rond 1900 een aantal 

Eindhovense organisaties hier tegen in actie kwamen. 

Na de invoering van de Woningwet in 1901 ging de overheid zich nog steeds niet bemoeien met de 

verdeling van de woonruimte. Volkshuisvesting bleef namelijk tot de Tweede Wereldoorlog een zaak 

van particulier initiatief. In Amsterdam werden rond 1925 nieuwbouwwoningen wel verdeeld op basis 

van wachttijd. Aan de noordkant van de stad waren een drietal uitbreidingswijken gebouwd met goede 

en goedkope woningen: één ommuurde wijk voor de ontoelaatbaren in de maatschappij met streng 
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toezicht op alle aspecten van het leven, één voor de fatsoenlijke mensen die niet teveel huur konden 

betalen en één voor de groep die er tussen in valt. In haar familiegeschiedenis beschrijft Jansen (2008) 

hoe haar oma een woning krijgt toegewezen in deze uitbreiding. In eerste instantie stond ze lang 

genoeg op de wachtlijst. Om te bepalen in welk gedeelte iemand geplaatst werd, kwam een 

woningopzichteres op bezoek, die keek met wat voor type huishouden ze te maken had. Op basis 

daarvan werd een gezin in één van de drie wijken geplaatst. Het gezin kon hierop geen invloed op 

uitoefenen. De oma van Jansen had het geluk in de wijk voor fatsoenlijke mensen een woning te krijgen. 

Een ander voorbeeld van woonruimteverdeling na de Woningwet komt uit Eindhoven. De woningen, die 

Philips bouwde voor zijn personeel, werden verdeeld door de woningcommissie. Door de crisis in de 

jaren dertig ontstond er echter leegstand in de duurdere huurwoningen. Philips kiest een andere 

aanpak door de huurders te wijzen op de mogelijkheid om een woning te kiezen naar eigen smaak, 

omdat er geen woningnood meer zou zijn. Hiermee werd geprobeerd de doorstroom van hogere 

inkomensgroepen uit goedkopere woningen naar grotere en duurdere woningen te bevorderden. Het 

motto van de woningdienst veranderde ook van ‘Hoe help ik mensen aan een huis?’ naar 'hoe help ik 

een huis aan een huurder’ (Otten, 1991). 

3.3.2 1945 – 1990: Start distributiemodel 

Voor de oorlog was er al een gebrek aan goedkope woningen, maar na de oorlog was er een nog grotere 

woningnood door de vele verwoeste en onbewoonbaar geworden woningen (Nycolaas, 1974). In 

hoofdstuk 2 is al gesproken over het sterk centralistische overheidsingrijpen in de volkshuisvesting na 

de Tweede Wereldoorlog. De overheid ging ook de woonruimteverdeling volledig beheersen. Dit was 

noodzakelijk, omdat anders alleen de beter betaalden een woning konden krijgen op de overspannen 

woningmarkt (Werf, 2009). De vrijkomende woningen dienden daarom zo doelmatig en rechtvaardig 

mogelijk verdeeld te worden (Floor, 1971 in Gerrichhauzen, 1985). Uit deze periode stamt het 

distributiemodel, de traditionele vorm van woonruimteverdeling (Woningraad Extra, 1993 en Kullberg, 

2002). In eerste instantie werd dit geregeld via verschillende besluiten. Deze werden in 1947 in de 

Woonruimtewet samengevoegd (Nycolaas, 1974). 

Met de Woonruimtewet kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 

beleid. Er waren veel verschillende regels, procedures en controlewerkzaamheden om er voor te zorgen 

dat de woningen eerlijk werden verdeeld (Woningraad Extra, 1993). Er was namelijk een 

vergunningstelsel voor het in gebruik nemen van een woonruimte. Daarnaast konden gemeenten 

leegstaande woonruimten vorderen met een woonruimteverordening. Van dit vorderingsinstrument 

werd in de praktijk maar weinig gebruik gemaakt (Van der Schaar, 1991 in Hoekstra en Reitsma, 2002). 

De Woonruimtewet van 1947 was als tijdelijke wetgeving bedoeld, maar werd uiteindelijk pas 

ingetrokken in 1992 toen de Huisvestingswet werd ingevoerd. 

Volgens Duyvendijk (1992) ging de wetgever uit van een passief stelsel van gemeentelijke 

woonruimteverdeling, aangezien er in de Woonruimtewet alleen gesproken wordt over de 

woonruimtevergunning als verdelingsinstrument. Huurder en verhuurder (en ook koper en verkoper) 

moesten elkaar vinden op de markt. Achteraf beoordeelden het college van Burgemeester en 

Wethouders of een vergunning moest worden verleend. De gemeenten gingen zich echter actief met de 

woonruimteverdeling bemoeien, vooral met betrekking tot huurwoningen. “Zo ontstond veelal een 

intensieve gemeentelijke bemoeienis met het proces van woonruimteverdeling in het voortraject, 

voorafgaand aan de aanvraag en verlening van de vergunning.” (Duyvendijk, 1992). 
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Door de gemeentelijke woningdistributie verloren de corporaties de band met hun leden 

(Gerrichhauzen, 1985). Hedman (1973 in Gerrichhauzen 1985) stelt dat hierdoor de corporaties zijn 

veranderd van particularistische, voor de eigen leden werkende, verenigingen tot organisaties met een 

universeel bereik werkzaam voor brede lagen van de bevolking. Een voorbeeld hiervan is 

woningbouwvereniging Patrimonium Amsterdam. Deze woningbouwvereniging was in de jaren vijftig 

actief in Amsterdam en is later gefuseerd. De leden van deze vereniging waren ook lid van de 

hervormde of gereformeerde kerk, ze lazen de christelijke krant Trouw, luisterden naar de NCRV, 

sporten bij de christelijke sportvereniging en hun kinderen zaten bij elkaar op de protestantse lagere 

school. “De woningbouwvereniging was onderdeel van de protestantse zuil.” (Werf, 2009) Vanaf 1950 

werd echter de helft van de vrijkomende woningen verdeel door het Centraal Bureau Huisvesting van 

de gemeente op basis van urgentie. De nieuwe huurders waren niet meer lid van Patrimonium. Deze 

nieuwkomers hadden vaak geen christelijke achtergrond. De vereniging werd langzaam een 

professioneel verhuur- en bouwbedrijf (Werf, 2009). 

Het volkshuisvestingsbeleid in de jaren zestig was gericht op liberalisatie. Onder andere de 

woonruimteverdeling moest worden geliberaliseerd. Daarom werd begin jaren zestig voor bepaalde 

gebieden aangekondigd dat de Woonruimtewet buiten werking zou worden gesteld. Omdat men echter 

vreesde voor de positie van de lagere inkomensgroepen, ging dit uiteindelijk niet door (Nycolaas, 1974). 

Aan het eind van de jaren zestig werd de Woonruimtewet in grote delen van Nederland wel buiten 

werking gesteld. De woningnood werd namelijk opgelost verklaard (Duyvendijk, 1992). Samen met de 

buitenwerkingstelling werden er ook andere voorstellen gedaan om te komen tot een grotere vrijheid 

op het gebied van contingentering en lossere vormen van huurprijsbeheersing. Vanaf 1 juni 1969 werd 

daadwerkelijk begin gemaakt met de liberalisatie van de verdeling van woningen in Zeeland (Nycolaas, 

1974). 

Begin jaren zeventig werd echter door kabinet den Uyl een voorlopige bevriezing van de 

huurliberalisatie doorgevoerd (Nycolaas, 1974). De heersende gedachte was dat de woning een ‘merit-

good’ was en dat daarom de overheid betrokken moest zijn bij de woonruimteverdeling. Het ging hier 

wel om een beperkt gedeelte van de woningvoorraad, de relatief goedkope woningen namelijk. In deze 

sector was nog een woningtekort die hiertoe aanleiding gaf (Duyvendijk, 1992). In de 

Woonruimtebeschikking 1974 werd opgenomen beneden welke grenzen de huur- en koopprijs van de 

zelfstandige woning moest vallen om verplicht een vergunning aan te vragen. In de 

Woonruimtebeschikking van 1984 werd daarnaast ook geregeld dat de eis van economische en 

maatschappelijke binding aan de regio dient te gelden en niet alleen aan de gemeente(Van der Schaar, 

1991, in Hoekstra en Reitsma 2002). 

Uiteindelijk was er een groot verschil tussen de gemeenten in woonruimteverdeling. In de eerste plaats 

tussen gemeente die onder de Woonruimtewet vielen en degene die er niet onder vielen. Maar ook 

binnen deze tweedeling ontstonden verschillende stelsels voor de woonruimteverdeling. In 

geliberaliseerde gemeenten werd de invloed van de gemeenten niet tot nul gereduceerd. In 

toewijzingscommissies was de gemeente vaak vertegenwoordigd en ze hadden invloed op het gevoerde 

beleid (Woningraad Extra, 1993). Tussen de niet-geliberaliseerde gemeenten waren ook grote 

verschillen door de vrijheid die de Woonruimtewet en Woonruimtebeschikkingen boden (Hoekstra en 

Reitsma, 2002). Volgens de Woningraad (1993) ontstonden in plaatsen waar de gemeenten de 

uitvoering in eigen hand hielden, starre en ingewikkelde systemen. Omdat de taken van de gemeente 

en corporatie strikt gescheiden zijn. De gemeente schreef de woningzoekenden in en verstrekte 

urgentie en verwees door naar de corporatie. De corporatie nam dan de woningzoekenden over en 
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hield een ‘intakegesprek’ omdat er te weinig informatie was verzameld (Woningraad Extra, 1993). De 

door de gemeente verstrekte woonruimtevergunning is de formele afwikkeling van het geheel. Hierdoor 

neemt bij een actieve gemeentelijke woonruimteverdeling de vergunningverlening niet de centrale 

plaats in die haar in de Woonruimtewet werd toegedacht (Duyvendijk, 1992). Duyvendijk (1992) spreekt 

ook over gemeenten waar een geformaliseerd voordrachtstelsel was. Hierbij presenteerde de gemeente 

een kandidaat-huurder voor de woning. Deze kreeg alleen een woonvergunning voor die woning. 

In 1990 was 70% van de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners geliberaliseerd, 80% van de 

gemeenten met meer dan 50.000 inwoners vielen wel binnen de werkingssfeer van de Woonruimtewet 

(Van der Schaar, 1991 in Hoekstra en Reitsma, 2002). 

De woonruimteverdeling was in periode voor 1990 geregeld op gemeentelijk niveau om zo te kunnen 

inspelen op lokale verschillen. De woningzoekenden schreven zich in op gemeentelijke wachtlijsten 

(Kullberg, 2002). Het was een vraaggedreven model. De woningzoekenden werden gerangschikt op 

basis van hun wachttijd en speciale noden. Echter de definitie voor de extra punten die men kreeg was 

vaak vaag en gaf de mogelijkheid voor fraude. Ook het gat tussen inschrijving en plaatsing was te groot 

en de lijst met woningvoorkeuren moest regelmatig worden bijgewerkt (Kullberg, 2002). 

3.3.3 1990 – heden: Opkomst aanbodmodel en andere nieuwe modellen 

Zoals in paragraaf 2.6 al beschreven werden de corporaties in de jaren negentig zelfstandig. In 1993 

werd de Woonruimtewet uit 1947 vervangen door de Huisvestingswet. Want ondanks de aanpassingen 

van de Woonruimtewet met de Woonruimtebeschikkingen van 1974 en 1984, werden de gebreken van 

de Woonruimtewet uit 1947 steeds duidelijker. Duyvendijk (1991) spreekt over drie belangrijke 

tekortkomingen: 

1. Er waren onvoldoende mogelijkheden voor een op de plaatselijke woningmarkt toegesneden 

distributiebeleid; 

2. Er was geen regelgeving om gemeentelijk woonruimteverdelingsbeleid af te stemmen op het beleid 

van de naast gelegen gemeenten en op bovengemeentelijk ruimtelijk beleid. 

3. Er waren ook geen mogelijkheden om de scheve verdeling van woningen te verminderen. 

Daarnaast werd om de doorzichtigheid van de wetgeving te bevorderen bestaande wetgeving op het 

gebied van woonruimteverdeling samengevoegd in de Huisvestingswet (Werf, 2009). 

In 1982 sprak de regering daarom af om te onderzoeken hoe het woonruimteverdelings-

instrumentarium aangepast kon worden. Dit gaf een voorontwerp van de Huisvestingswet die in 1988 

bij de Tweede Kamer werd ingediend. In het voorjaar van 1992 werd de wet door de Tweede Kamer 

aangenomen met een aantal wijzigingen en in september 1992 door de Eerste Kamer. Per 1 juli 1993 

verdween daardoor de Woonruimtewet van 1947, die aanvankelijk als tijdelijke wetgeving was bedoeld 

(Hoekstra en Reitsma, 2002). In paragraaf 3.4 wordt dieper ingaan op wat deze wet betekent voor de 

woonruimteverdeling. 

In Delft kregen de woningzoekenden al voor de invoering van de Huisvestingswet meer 

verantwoordelijkheid voor de eigen woonsituatie. In 1990 ging daar een corporatie namelijk 

experimenteren met het aanbodmodel. De woningzoekende moest actief gaan reageren op 

advertenties van vrijkomende woningen in de krant door het invullen van ‘woonbonnen’. Dit 

woonruimteverdelingsmodel wordt ook wel het Delftse of advertentiemodel genoemd. 

De belangrijkste overweging om over te gaan op dit systeem was volgens Kullberg (2001) de inefficiëntie 

van het verdelingsproces bij het distributiemodel. Door de lange tijd tussen inschrijving als 
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woningzoekende en de toewijzing van een woning, waren de opgegeven woonvoorkeuren achterhaald. 

Zelfs in hoge druk gebieden werd 60% van de woningen geweigerd (Kullberg, 1997). 

Door het aanbodmodel zou er afgerekend worden met de lange lijsten van woningzoekenden, die 

moesten wachten tot hen een woning zou worden aangeboden. Hierdoor zou een leegstaande woning 

sneller verhuurd worden. Daarnaast verwachtte men dat de markt een vragersmarkt zou worden in 

plaats van een aanbiedersmarkt. De woningzoekende zou door dit nieuwe systeem meer zeggenschap 

krijgen. Men verwachtte dat de woningzoekenden zouden komen in woningen die meer passen bij hun 

wensen dan bij het distributiemodel het geval was. De corporaties kon door de feitelijke zoekacties van 

woningzoekenden te monitoren accurate informatie over de woningvraag verzamelen. Daarnaast werd 

het systeem transparanter doordat de uitslagen werden gepubliceerd. Dit is volgens Kullberg (2002) 

geen direct gevolg van het advertentiemodel, maar wel noodzakelijk om de woningzoekenden te helpen 

in zijn zoektocht. Ook was er door de transparantie geen ruimte voor inplaatsing en dit werkt tegen 

discriminatie van etnische minderheden (Kullberg, 2002). 

Volgens Kemeny (in Kullberg, 2002) is de invoering van het aanbodmodel het bewijs dat de sociale 

huursector in Nederland meer volwassen, autonoom en zelfregulerend was geworden. Met de invoer 

van het aanbodmodel werden vrije markt principes verweven met sociale prioriteiten in één systeem. 

Van Daalen en Van der Land (2008)geven aan dat het neo-liberalisme, dat in de politiek en specifiek in 

beleid zeer belangrijk was, past bij het meer keuze bieden aan woningzoekenden. 

Zoals in figuur 3.5 te zien is heeft het aanbodmodel een flinke opmars gemaakt. In 1993, met de 

invoering van de Huisvestingwet, hadden al 18 gemeenten dit model overgenomen. In 1996 waren al 

213 van 625 gemeenten overgegaan (Kullberg, 1996). Deze ontwikkeling is verder doorgegaan. In 2001 

werd ongeveer 80% van de sociale huurwoningvoorraad via het aanbodmodel verdeeld. Uit onderzoek 

bleek dat woningzoekenden het advertentiemodel waardeerden omdat ze de mogelijkheid hebben om 

zelf te kiezen en ze meer initiatief kunnen nemen (Kullberg, 2001). 

Tien jaar na de invoering van het aanbodmodel is veel van het aanvankelijk enthousiasme veranderd in 

kritiek (Van Daalen en van der Land, 2008). De Jong en Köster (1998), uitvinders van het model, geven in 

1998 al aan dat betreft klantvriendelijkheid het aanbodmodel heeft afgedaan. “In een tijd waarin 

overschotten op de markt ontstaan, zou het niet meer passen om woningzoekenden keer op keer 

woonbonnen te laten insturen met ongewis resultaat.” Daarnaast zijn de gestelde passendheidscriteria, 

 
Figuur 3.5 Opmars van het aanbodmodel in Nederland (Kullberg, 1996) 
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zoals inkomen en huishoudensgrootte, bij een slinkende vraag overbodig geworden. Ook de 

wachtlijsten waar men vanaf wou, zijn weer teruggekeerd. Maar slechts een klein deel van de 

ingeschreven woningzoekenden is actief (Kromhout en Zeelenberg, 2009). Volgens Hoekstra en Reitsma 

(2002) is er ook een groep woningzoekenden te onderscheiden die moeite heeft met het aanbodmodel. 

Zij slaagt er vaak niet via dit model snel aan een woning te komen. 

In 1996 al kwam een woningcorporatie in Drachten met een ander systeem: het optiemodel (Derksen, 

1996 in Kullberg, 2001). In dit systeem neemt de woningzoekende een optie op een type woning op 

basis van gegarandeerde maximale 'levertijd'. Volgens Kullberg (2001) is daardoor de verdeling 

transparanter dan bij de meeste distributiemodellen het geval is. 

In 2000 is de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) zich actief gaan richten op vernieuwing van 

de woonruimteverdeling. Als eerste werd in de woningmarkt Knooppunt Arnhem-Nijmegen een 

experiment gehouden waarbij de passendheidscriteria werden afgeschaft (Kromhout en 

Zeelenberg,2009). In navolging van dit experiment werden in veel gemeenten de passendheidscriteria 

afgeschaft. De afschaffing leidde namelijk niet tot grote veranderingen in het keuzegedrag van 

woningzoekenden (Werf, 2009). Wel steeg het aantal een- en tweepersoonshuishoudens in 

eengezinswoningen, maar er kwamen geen alleenstaanden in grote woningen of grote gezinnen in 

kleine terecht. 

Hiernaast moest van de SEV ook het volgordecriterium wijken. Vanaf 2003 was er in een aantal 

gemeenten een experiment met een nieuw volgordecriterium: loting. De corporaties in die gemeenten 

verdeelden (een deel van) de woningen op basis van loting, bijvoorbeeld Rotterdam, Doetinchem en 

Velsen (Van Daalen e.a., 2005). Hieruit kwam dat het gehanteerde woonruimteverdelingsmodel moest 

passen bij de doelstelling die de corporatie wil bereiken. Wel blijkt er een verschuiving plaats te vinden 

bij loting in de doelgroepen die de corporatie huisvest. Zo vinden bij loting in Rotterdam meer jongeren 

en starters een woning dan via inschrijfduur of woonduur. Dit komt mede doordat niet alle corporaties 

in Rotterdam loting hanteren. Woningzoekenden geven daarom de voorkeur aan de combinatie waarbij 

een deel van de woning wordt verdeeld met loting en een ander deel op een andere wijze, omdat 

hierdoor meer zekerheid wordt gecreëerd over de slaagkans (Van Daalen, e.a., 2005). 

3.3.4 Toekomst 

In de nabije toekomst zijn er een aantal wijzigingen die van invloed zijn op de woonruimteverdeling. In 

eerste plaats is er de wijziging van de Huisvestingswet. Al meerdere malen is sinds het inwerking treden 

een wijziging overwogen vanwege interpretatieverschillen en gewijzigde maatschappelijke 

veranderingen. Door de vele kabinetswisselingen is dit echter steeds uitgesteld. In 1997 is er 

bijvoorbeeld een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel werd echter in 2003 ingetrokken na een 

evaluatie van de Huisvestingswet, omdat het met dit voorstel niet mogelijk was om woningen voor de 

eigen bevolking(saanwas) te reserveren. De regering was juist wel van plan om gemeente in landelijke 

gebieden die mogelijkheid te geven. Op 23 december 2009 heeft de toenmalige minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieu, minister Van der Laan, een voorstel tot herziening van 

de Huisvestingswet naar de Tweede Kamer gestuurd (Klieverik, 2010). Uitgangspunt voor de 

woonruimteverdeling blijft de vrijheid van vestiging. Dit houdt in dat de woningzoekende zelf kan 

beslissen waar hij wil wonen. Daarnaast wil de regering met de vernieuwde Huisvestingswet de 

differentiatie van wijken bevorderen en gemeenten de mogelijkheid geven om onrechtmatige bewoning 

te bestrijden. Illegale (onder)huur remt namelijk de doorstroming van de woningmarkt, waardoor 

woningzoekenden langer moeten wachten op een woning. Hiervoor wordt een bestuurlijke boete 
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ingesteld (VNG, 2011). Door de val van kabinet Balkenende IV werd behandeling in de Tweede Kamer 

uitgesteld. Oorspronkelijk was het plan dat de wet in werking zou treden op 1 januari 2011. Nu is het 

afhankelijk van de parlementaire behandeling wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden. 

In paragraaf 2.7 is de achtergrond beschreven van de Europese regelgeving met betrekking tot verhuren 

van woningen aan huishoudens met een inkomen boven de €34.085 (prijspeil 2012) in 2011. Kort 

samengevat moeten corporaties sinds 1 januari 2011 90% van de woningen toewijzen aan huishoudens 

met een inkomen tot maximaal €34.085. Deze regeling is in artikel 48 van de nieuwe Woningwet, die 

momenteel bij de Tweede Kamer ligt om te worden behandeld, verwerkt. Uit onderzoek van Aedes en 

Trouw (2011) blijkt dat ruim 70% van de corporaties hun toewijzingsbeleid hebben aangepast om 

tegemoet te komen aan de 90% norm. Hiervan heeft het grootste gedeelte (80%) een 

toelatingscriterium gesteld qua inkomen voor bepaalde woningtypen. De overige 10% van de woningen 

mogen de corporatie toewijzen ongeacht het inkomen. 27% van de corporaties verwacht dat dit niet 

voldoende is voor de stadvernieuwing- of herstructureringsurgenten en 21% verwacht dat dit niet 

genoeg is voor de overige urgenten (bijvoorbeeld met mensen met een fysieke of psychische beperking). 

3.4 Juridische inkadering 

De woningcorporatie wil een efficiënt verhuurproces. Hiervoor is een goede match tussen 

woningaanbod en woningzoekende noodzakelijk. Het woonruimteverdeelsysteem is er juist voor het 

koppelen van vraag en aanbod. Dit matchen van vraag en aanbod moet binnen de regels van de wet 

gebeuren. In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Huisvestingswet is de 

woonruimteverdeling wettelijk geregeld. 

Het verhuren van woningen aan de doelgroep is één van de zes beschreven prestatievelden in het BBSH. 

De corporaties krijgen in het BBSH speciaal de opdracht om hun woningen te verdelen onder de lage 

inkomensgroepen en de aandachtsgroepen. Voor de lage inkomensgroepen zijn de inkomensgrenzen 

nauwkeurig gedefinieerd. Onder de aandachtsgroepen vallen onder andere lichamelijk gehandicapten, 

ouderen, allochtonen en asielzoekers. De gemeente en woningcorporatie bepalen in overleg de 

precieze omvang van deze globaal aangeduide groepen. Achteraf legt de corporatie verantwoording af 

in het volkshuisvestingsverslag over de woonruimteverdeling. Dit gebeurt niet voor ieder individueel 

geval afzonderlijk (Woningraad Extra, 1993), 

De Huisvestingswet is in 1993 ingevoerd met als doel om de schaarse goedkope woningen te behouden 

en evenwichtig en rechtvaardig mogelijk te verdelen (Werf, 2009). In de aanleiding van de wet wordt 

gesteld dat men nieuwe regels stelt met betrekking tot de woonruimteverdeling om een evenwichtige 

en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen Nieuw in de Huisvestingswet is de 

uitdrukkelijke opdracht die gemeenten kregen om huishoudens, die gezien hun inkomen aangewezen 

zijn op relatief goedkope huurwoningen, zoveel mogelijk voorrang te geven (Werf, 2009). 

Het uitgangspunt van de Huisvestingswet is echter non-interventie (Van der Schaar, 1991 geciteerd in 

Hoekstra en Reitsma 2002). In beginsel is de woningzoekende zelf verantwoordelijk voor zijn 

woonsituatie en is ingrijpen door de overheid pas toegestaan indien de positie van een bepaalde groep 

woningzoekenden op de woningmarkt in gevaar komt als gevolg van (dreigende) schaarste. Voorwaarde 

is wel dat het recht op vrije vestiging van de woningzoekenden niet wordt aangetast. Indien er dus 

sprake is van grote woningschaarste is er de mogelijkheid voor de gemeente om restricties in te stellen. 

Met de invoering van de Huisvestingswet is het verschil tussen geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde 

gemeente vervallen. Om een op de plaatselijke woningmarkt toegesneden woonruimteverdelingsbeleid 
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te maken, kregen alle gemeente de beschikking over dezelfde mogelijkheden om eisen te stellen aan de 

woonruimteverdeling (Hoekstra en Reitsma, 2002). 

De gemeente kan een huisvestingsverordening opstellen waarin regels aan de woonruimteverdeling 

worden gesteld. Zo kan er een huisvestingsvergunning worden vereist voor woningen onder de 

huurtoeslaggrens. De aanvrager dient te voldoen aan de criteria die in de huisvestingsverordening 

worden gesteld, om een huisvestingsvergunning te krijgen. Elke regel die door de gemeente wordt 

gesteld moet worden gemotiveerd. De mogelijkheid van het stellen van eisen in deze 

huisvestingsverordening van economische en maatschappelijke binding zijn echter beperkt. In 1995 

bleek echter dat de helft van de toen vastgestelde huisvestingsverordeningen in strijd met de wet 

waren op dit gebied (V-bulletin, 1997 in Hoekstra en Reitsma, 2002). In 1997 is hierom de 

Huisvestingswet aangepast en is het nu alleen mogelijk om bindingseisen te stellen als er sprake is van 

bovengemeentelijke restrictief beleid (Hoekstra en Reitsma, 2002). 

Naast of in plaats van een huisvestingsverordening kan de gemeente een convenant sluiten met de 

verhuurders. De afspraken in het convenant hebben dezelfde status als de regels in de verordening 

(Werf, 2009). 49% van de gemeente had in 2003 een huisvestingsverordening opgesteld en 39% had 

geen huisvestingsverordening en geen overeenkomst met de verhuurders (Kromhout e.a., 2006). 

Ook is er in de Huisvestingswet een provinciale richtlijnbevoegdheid opgenomen om de 

intergemeentelijke afstemming van de woonruimteverdeling te stimuleren en om het gemeentelijke 

verdelingsbeleid af te stemmen op het provinciale ruimtelijk beleid (Duyvendijk, 1992). 

3.5 Conclusie 

Een woonruimteverdelingsmodel is in de sociale huursector noodzakelijk om de schaarse vrijkomende 

woningen eerlijk te verdelen. Een woonruimteverdelingsmodel is opgebouwd uit vier componenten: 

1. Toelatingscriteria: deze bepalen wie er mee mag doen. 

2. Passendheidscriteria: deze geven aan welk typen huishoudens passen in de vrijkomende woning. 

3. Rangordecriteria: deze bepalen welke woningzoekende de woning krijgt aangeboden. 

4. Uitvoering: op verschillende wijzen kunnen de woningen aan de woningzoekenden worden 

aangeboden. 

Woonruimteverdeling geschiedt binnen de kaders van de Huisvestingswet en het BBSH. Uitgangspunt 

van de Huisvestingswet is de vrijheid van vestiging. Het BBSH verplicht woningcorporaties woningen te 

verhuren aan lagere inkomensgroepen. 

De woonruimteverdelingsmodellen stammen van na de Tweede Wereldoorlog. Er was toen een grote 

woningnood en de gemeente namen het roer over. Er kwam per gemeente een algemeen loket waar 

woningzoekenden zich moesten inschrijven. Dit distributiemodel gaf de woningzoekenden weinig 

inspraak. Sinds de corporaties zelfstandig zijn geworden in de jaren negentig is er met de verschillende 

componenten geëxperimenteerd. In Delft werd het aanbodmodel ingevoerd en moest de 

woningzoekende actief reageren op vrijkomende woningen. Door de opkomst van de computer en 

internet is dit nog makkelijker geworden. Ook andere componenten, zoals de passendheidscriteria of 

rangordecriterium werden losgelaten. Hierdoor is bij elke corporatie wel een ander systeem. 

Bij het kiezen van een woonruimteverdeelsysteem speelt het gevoerde beleid van de corporatie en de 

lokale omstandigheden een rol. Door verschillende typen woningen op verschillende wijze te verdelen 

wordt recht gedaan aan de diversiteit binnen de woningzoekenden. 
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Woonruimteverdeling in Eindhoven 
“Kansrijk Huren, dé manier om aan een betaalbare huurwoning te komen” 

www.kansrijkhuren.nl 

“Mensen willen wonen waar ze zich het meest thuis voelen. 

Woonbedrijf biedt iedereen zo’n thuis, iedereen is thuis bij Woonbedrijf.” 

www.woonbedrij.com 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de woonruimteverdeling in Eindhoven worden bekeken. In paragraaf 4.2 wordt 

gekeken naar de ontwikkeling. In 4.3 worden van de vijf corporaties die in Eindhoven actief zijn het 

woonruimteverdeelsysteem besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

4.2 Ontwikkeling woonruimteverdeling in Eindhoven 

In het vorige hoofdstuk is algemene ontwikkeling van de woonruimteverdeling besproken. Bij de 

beschrijving van de woonruimteverdeling voor de Tweede Wereldoorlog in dat hoofdstuk zijn 

voorbeelden gegeven van woonruimteverdeling in Eindhoven in die periode.  

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er meer georganiseerde vorm van woonruimteverdeling in 

Eindhoven. De woningnood was tijdens de wederopbouwjaren in Eindhoven erg hoog. In 1951 kwamen 

er in totaal 655 woningen gereed. Hiervan waren echter maar 74 woningen vrij te beschikking aan de 

gemeente. De overige woningen werden verdeeld over Philips- en DAF-medewerkers, 

woningzoekenden die werkten aan het economisch herstel in Eindhoven, of waren ter beschikking aan 

het Rijk. Tegenover de 74 woningen stonden meer dan 5000 ingeschreven woningzoekenden. In de 

jaren erna liep de woningnood verder op, zodat de gemeente zelf ook meer woningen moest gaan 

bouwen (Van Oorschot, 1982). In de jaren vijftig bouwde de gemeente daarom één derde van de gehele 

nieuwbouw. In de jaren zestig daalde dit aandeel weer tot tien procent (Smit, 1991). 

Om de schaarse woningen eerlijk te verdelen werd er een toewijzingsbeleid ontwikkeld in de jaren na 

de Tweede Wereldoorlog. Er moest verplicht een woonruimtevergunning verleend worden door het 

college van Burgemeester en Wethouders voor men een woning kon betrekken (Smit, 1991). Om 

hierover een beslissing te nemen werd gebruik gemaakt van een urgentiesysteem. Hierin werden 

gegevens over de woningzoekende verzameld zoals gezinsgrootte, inwoning, het tekort aan 

woonruimte, het jaar van inschrijving en medische en bijzondere indicaties (Van Oorschot, 1982). Met 

de puntenscore die dit opleverde werd de huisvestingsnood getalsmatig uitgedrukt. “Een vrijkomende 

bestaande woning wordt steeds aan een woningzoekende met de hoogste urgentie toegewezen, tenzij 

de eigenaar iemand aanbeveelt met een gelijke urgentiegraad” (Van Oorschot, 1982). Dit 

urgentiesysteem werd in de praktijk echter doorkruist door een aantal zaken. Corporaties konden 

voorkeur doen gelden voor bewoners en leden. Hierdoor was het plaatsen van financieel minder 

daadkrachtigen en vooral van de sociaal minder aanzienlijken een voortdurend probleem (Van Oorschot, 

1982). 

In de jaren zestig viel Eindhoven onder de geliberaliseerde gemeenten. In 1969 werd de ‘Federatie van 

woningcorporaties en gemeenten agglomeratie Eindhoven’ opgericht, kortweg de Federatie. De 

Federatie nam de registratie van woningzoekenden op zich via het Centraal Bureau Registratie 

Woningzoekenden. Toen in 1971 de Woonruimtewet buiten werking werd gesteld, werd de 

4



Hoofdstuk 4: Woonruimteverdeling in Eindhoven 

36 J. van der Zwan 

Huisvestingsvergunning afgeschaft (Smit, 1991). De 

verantwoordelijkheid voor de toewijzing kwam toen te liggen bij de 

afzonderlijke corporaties en de Federatie. De gemeente is nog wel 

vertegenwoordigd in de Federatie middels de gemeentelijke 

woningdienst Centraal Woningbeheer en heeft een zetel in de 

Federatie (Smit, 1991). Het proces van woonruimteverdeling was in 

vijf fasen onderverdeeld, zie figuur 4.1. Als eerste schreef de 

woningzoekende zich in bij één of meerdere corporaties. Tussen de 

verschillende lijsten woningzoekenden van de corporaties kwam 

daardoor een onbekende overlap voor. Na de inschrijving werd de 

urgentie vastgesteld aan de hand van zes elementen waarop men 

punten kon scoren: leeftijd, inschrijvingsduur, kamertekort, aantal 

kinderen bij inwoning, medische- en sociale indicatie. Er werd een 

onderscheid gemaakt naar vier categorieën woningzoekenden: 

aanstaande huishoudens, inwonende huishoudens met kinderen, 

bejaarden zonder inwonende kinderen en doorstromers. Bij het 

vrijkomen van de woning stelde de corporatie een huurder voor 

aan de Federatie. Hierover werd op woensdagmorgen overlegd. 

Ook de knelpunten zoals acute gevallen werden daar besproken. 

De sociale controle had tot gevolg dat de werkelijk urgenten op de 

voordrachtlijsten kwamen. Op vrijdagmorgen werden de 

vastgestelde voordrachtlijsten goedgekeurd door de 

fiatteringscommissie. Hierna werd de woning door de corporatie aan de woningzoekende toegewezen. 

Het bleek dat niet het hoogste puntentotaal automatisch leidde tot voordracht. De corporaties mochten 

naar eigen verantwoordelijkheid zelf de voordrachtlijsten samenstellen. In 1982 werd de 

puntenverdeling over de zes elementen aangepast. Dit systeem werd gebruikt tot 1988. Vijf van de zes 

corporaties in Eindhoven deden mee aan dit systeem. Woningcorporatie Hertog Hendrik van 

Lotharingen (HHvL) voerde een eigen urgentiebeleid, aangezien bij deze corporatie de inschrijving alleen 

open stond voor werknemers van Philips (Smit e.a., 1984). 

In 1982 kwam de gemeente Eindhoven met de nota ‘Volkshuisvestingsplan Fase I, de aanzet voor een 

beleidsstrategie’. Hierin is de bevolkingssamenstelling van Eindhoven geanalyseerd. Het bleek dat deze 

te eenzijdig was. Er waren bijvoorbeeld juist veel ongehuwden van 18 jaar en ouder en gehuwden van 

55 jaar en ouder en weinig gehuwden tussen de 30 en 54 jaar en weinig kinderen onder de 13 jaar in 

vergelijking met de regio Zuid Oost Brabant. In 1984 verschijnt het tweede deel. Hierin wordt aandacht 

besteed aan de woonruimteverdeling. Dit wordt verder uitgewerkt in de nota ‘Woonruimteverdeling, op 

weg naar maatwerk’ geschreven door een werkgroep woonruimteverdeling. Deze werkgroep is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeente en corporaties. Hierin wordt geprobeerd 

oplossingen te vinden voor de conclusies van de eerste nota. Middels de woonruimteverdeling wou 

men proberen gezinnen aan de stad te binden. Hiervoor wou men niet de urgentiecriteria aanpassen 

ten gunste van gezinnen, maar werd er juist gestreefd ‘om actief te bevorderen dat etagewoningen 

worden toegewezen aan huishoudens die hiervoor gelet op hun huishoudensituatie wel in aanmerking 

komen’ (nota woonruimteverdeling in Smit, 1991). De gemeente Eindhoven voerde niet weer 

woonruimtevergunning in, maar men verwachtte dat afspraken tussen de gemeenten en corporaties 

meer effect zouden hebben (Smit, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 Woonruimteverdeelproces 

(Cees Neggers, 1980 in Smit e.a., 1984) 

Woensdagochtend-commissie: 

interne voordrachten worden 

verzameld en besproken 
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verschillende corporaties 
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Toewijzing door de corporatie 
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Na 1988 werd het woonruimteverdeelsysteem aangepast volgens het voorgestelde systeem in nota 

Maatwerk. De woningzoekende kan zich vanaf toen gratis inschrijven. Er kwam er een enkelvoudige 

inschrijving. Men schreef zich in bij één corporatie en via de computer kwam de woningzoekende op de 

gezamenlijke urgentielijst. Hierdoor was er van overlap geen sprake meer. De procedure blijft grote 

deels gelijk. Enkele namen wijzigden. Zo heet het overleg van de woensdagochtendcommissie het 

planningsoverleg en de fiatteringscommissie wordt beoordelingscommissie genoemd. Wel werd de 

puntentelling voor de urgentiescore veranderd. Zo werd er meer nadruk gelegd op de relatie met de 

arbeidsmarkt, het beschikken over een ruilobject ten behoeve van de doorstroming en aan bepaalde 

verdiensten zoals inschrijvingsduur, ingezetenschap en binding. Er is ook in geringe mate aandacht voor 

noodsituaties zoals kamertekort, inwoning en gezinshereniging (Smit, 1991). 

In 1995 werd door vier van de zeven corporaties het aanbodmodel ingevoerd. Gezamenlijk publiceerden 

ze in Groot Eindhoven de vrijkomende woningen met alle gestelde eisen. Woningzoekenden moesten 

zich registreren bij één van de woningcorporaties. Dit telde dan ook voor de andere drie. De 

woningzoekende mocht maximaal één keer per week reageren. Als meerdere woningzoekenden de 

woning wilden huren, werd bij starters de inschrijvingsduur gehanteerd en bij doorstromers de huidige 

woonduur (Van Kempen &Idamir, 2003). 

In 2002 heeft de gemeenteraad de nota ‘Kiezen voor de Klant’ aangenomen. Hiermee is gekozen voor 

een duaal karakter. De urgent woningzoekenden worden in een gemeenschappelijk geregeld systeem 

geholpen. De urgent woningzoekenden krijgen de garantie dat zij binnen zes maanden een woning 

heeft. Dit systeem wordt nog steeds gehanteerd. Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 5.4. 

Het andere deel van het systeem wordt ingezet op keuzevrijheid van de woningzoekenden. De 

passendheidscriteria zoals inkomen, huishoudensgrootte en woonduur worden afgeschaft en elke 

woningcorporatie mag een eigen woonruimteverdelingssysteem kiezen (Trudo, 2005). SWS en HHvL, die 

later gefuseerd zijn tot Woonbedrijf, en Domein hebben alle drie een aanbodmodel met als 

rangordecriterium inschrijvingsduur ingevoerd. Wooninc. heeft een optiemodel met verdeling op basis 

van inschrijfduur op de optie ingevoerd. Ook Trudo heeft een optiemodel ingevoerd. Echter zij maakte 

gebruik van loting als rangordecriterium. Dit is volgens hen de eerlijkste methode, indien de 

woningzoekende in kan zien hoeveel andere woningzoekenden zich voor een bepaalde optie hebben 

ingeschreven. Uit die informatie kan hij dan zijn eigen kans halen (Trudo, 2002). Indien er een woning 

vrijkomt van een optie waar niemand zich heeft ingeschreven, zal deze verdeeld worden volgens het 

systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 

Om het overzichtelijker te houden wordt in 2005 de website www.ikzoekeenwoningineindhoven.nl 

gemaakt. Hierop is een overzicht te vinden van alle corporaties, welke woningen zij beheren en hoe zij 

de woningen toewijzen, inclusief links naar de afzonderlijke websites. 

Per september 2007 gaan Wooninc en Trudo samenwerken bij de verdeling van woningen. Ze hopen 

hiermee meer recht te doen aan de actuele vraag van woningzoekenden (Klomp, 2009). De 

voorinschrijvingen waren te bureaucratisch volgens deze twee corporaties omdat men zich uit voorzorg 

inschreef. De wachtlijsten waren hierdoor vervuild. Vanuit deze samenwerking is ‘Kansrijk Huren’ 

ontstaan. Dit is een woonruimteverdelingsmodel waar middels een aanbodmodel met als 

rangordecriterium loting de woningen worden aangeboden. In de volgende paragraaf zal dieper op de 

huidige gehanteerde systemen worden ingegaan. 
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4.3 Woonruimteverdelingsmodellen in Eindhoven 

Een woningzoekende in Eindhoven hoeft geen huisvestingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. 

Ook zijn er in de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2012 geen regels opgenomen over de 

woonruimteverdeling in Eindhoven. In de gemeente Helmond moet bijvoorbeeld volgens deze 

huisvestingsverordening een woningzoekende wel een huisvestingsvergunning bij de gemeente 

aanvragen. Dit geldt alleen voor huurwoningen onder de huurtoeslaggrens. 

De volgende vijf corporaties zijn in Eindhoven actief op de sociale huurmarkt in 2012: Wooninc., Trudo, 

Woonbedrijf, Domein en Vestia. Op de website www.ikzoekeenwoningineindhoven.nl kun je het 

woningbezit van allemaal bekijken. Sommige corporaties bieden hun woningen gezamenlijk aan. 

Hieronder zal per corporatie het gehanteerde woonruimteverdelingsmodel worden besproken. Voor 

bijzondere doelgroepen maken alle corporaties gebruik van directe verhuur. In het vervolg van dit 

onderzoek wordt gekeken naar Wooninc. en Woonbedrijf. 

4.3.1 Wooninc. en Trudo 

Wooninc. en Trudo zijn in 2007 gaan samenwerken met de woonruimteverdeling. Vanaf september dat 

jaar bieden ze hun vrijkomende huurwoningen aan via www.kansrijkhuren.nl. Hierdoor hebben 

woningzoekenden een bredere keus. Hierbij moet worden opgemerkt dat Trudo grote delen van haar 

woningbezit via Slimmer Kopen verkoopt. Ze zijn ook bezig met vervanging van delen van hun voorraad 

en uitbreiding. Hierbij gaat het om meer diversiteit te creëren in hun voorraad. Wooninc. heeft in totaal 

6.734 huurwoningen in de regio Eindhoven geschikt voor verschillende doelgroepen. Woningen met een 

huur boven de €665 worden via de eigen website aangeboden door Wooninc. De woningen zijn alleen 

beschikbaar voor woningzoekenden met een minimaal bruto jaarinkomen van € 34.085. 

De kenmerken van woonruimteverdeling bij Kansrijk Huren van Wooninc. en Trudo zijn: 

Uitvoering Aanbodmodel 

Toelating Geen inschrijving vooraf nodig 

Rangordecriterium Loting 

Passendheidscriteria Leeftijd 

Op de website www.kansrijkhuren.nl wordt het actuele aanbod aan woningen geadverteerd. Bij elke 

vrijkomende woning is een aparte pagina met informatie te vinden, zoals welke corporatie de woning 

verhuurt, de precieze huur en informatie over de omgeving van de woning. Soms zijn er ook 

plattegronden te zien. Na plaatsing op de site hebben woningzoekenden 48 uur de tijd om te reageren 

op de woning. In het weekend wordt dit verlengd tot de eerst volgende werkdag. Hierdoor heeft de 

woningzoekende snel duidelijkheid. Omdat men niet van tevoren hoeft in te schrijven, moet de 

woningzoekende dan zijn gegevens doorgeven. In bijlage 5 staat het formulier dat wordt ingevuld. Men 

krijgt hierna wel een inlognaam en wachtwoord, waardoor men de volgende keer niet weer alle 

gegevens hoeft in te vullen. Er is geen limiet aan het aantal reacties dat een woningzoekende tegelijk 

mag geven. 

Na 48 uur wordt de advertentie gesloten en wordt door middel van loting de rangorde van de 

woningzoekenden bepaald. Degene die als eerste geplaatst is, krijgt de woning aangeboden. Als deze de 

woning weigert, dan wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden. 

Om niet de woning te missen die men graag wil hebben, is het mogelijk een ‘huuralert’ in te schakelen. 

De woningen zijn ingedeeld in clusters. Bij een huuralert krijgt men een bericht via sms of e-mail als een 
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woning in een cluster van keuze vrijkomt. Hiervoor betaalt de woningzoekende €2,50 per cluster per 

jaar. 

In dit systeem is de registratie van woningzoekenden losgelaten. De actuele vraag en het actuele 

aanbod komen bij elkaar. Doordat iedereen even veel kans maakt op een woning, zouden starters en 

vestigers beter in hun vraag worden voorzien. Ook hoopt Wooninc. dat hierdoor de mutatieleegstand 

verlaagt, doordat de acceptatiegraad van woningen verhoogt. 

4.3.2 Woonbedrijf 

Woonbedrijf is de grootste aanbieder van huurwoningen (31.000 woningen in bezit). In 2005 zijn twee 

corporaties, SWS en HHvL gefuseerd om de service voor de huurders te verbeteren. Ook de verhuur van 

kamers aan studenten, onder de naam Vestide, is een onderdeel van Woonbedrijf. Woonbedrijf heeft 

daarom woningen met uiteenlopende specificaties die passen bij de verschillende woonwensen van de 

woningzoekenden. ‘Primair staat de woonwens van woningzoekenden centraal’ (Vriens, 2009). 

De kenmerken van woonruimteverdeling bij Woonbedrijf zijn: 

Uitvoering Aanbodmodel. Voor sommige bijzondere complexen: optiemodel. 

Toelating Kosteloze inschrijving voor woningzoekenden via de eigen website 

Rangordecriterium Inschrijftijd. Bij Vestide extra wachttijd op basis van reisafstanden 

Passendheidscriteria Leeftijd, gezinssamenstelling of inkomen. 

Woonbedrijf biedt haar woningen aan via de eigen website: www.woonbedrijf.com. De 

woningzoekende kan zich gratis inschrijven als men achttien jaar of ouder is. In bijlage 5 is op het 

inschrijvingsformulier te zien welke gegevens men moet doorgeven. Men krijgt dan een 

inschrijfnummer met wachtwoord waarmee men kan reageren op de woningen. 

In de advertenties worden kort de bijzonderheden van de aangeboden woning gegeven. Dit houdt ook 

vaak een plattegrond in. Hieraan zijn echter geen rechten te ontlenen. De advertentie wordt online 

gezet wanneer de woning beschikbaar komt. Dus elke dag zijn er nieuwe advertenties. De 

woningzoekende heeft na het online zetten van de advertentie een week de tijd om te reageren. Per 

keer mag je op maximaal drie woningen tegelijk reageren. 

Bij sommige woningen worden passendheidscriteria gebruikt. Het meest gehanteerde 

passendheidscriterium is leeftijd. Hiermee worden seniorenwoningen voor ouderen woningzoekenden 

vrijgehouden. Er is wel expliciet vermeld dat indien een woningzoekende niet binnen de doelgroep van 

de betreffende woning valt, hij wel kan reageren. Hij maakt dan wel minder kans, want 

woningzoekenden die wel aan de voorwaarden voldoen gaan vóór bij rangordening. 

Het gehanteerde rangordecriterium is de inschrijftijd. Indien men verhuist naar een zelfstandige 

woonruimte, dan wordt de inschrijftijd weer naar nul gezet. Bij de advertenties wordt de gemiddelde 

inschrijfduur van het betreffende woningcomplex vermeld. Dit is een indicatie voor de hoeveelheid 

inschrijftijd de woningzoekende gemiddeld genomen nodig heeft om de woning aangeboden te krijgen. 

Er wordt echter geen indicatie gegeven van de gemiddelde inschrijftijd als in de laatste drie jaar minder 

dan vier woningen zijn verhuurd. Nadat men een reactie heeft geplaatst, kan men direct de huidige 

positie op de ranglijst zien. Dit kan nog veranderen als andere woningzoekenden met een langere 

inschrijfduur later reageren op de betreffende woning. 

Woningzoekenden die ouder zijn dan 55 jaar kunnen gratis gebruik maken van het automatische 

reactieverzoek. Men maakt vooraf voor maximaal drie wooncomplexen de keuze bekend. Indien er een 
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woning vrijkomt in één van deze complexen, wordt er automatisch een reactie verstuurd namens de 

woningzoekende. 

Voor woningen met een hogere huurprijs waarvoor een minimaal inkomen vereist is, maakt 

Woonbedrijf gebruik van een optiemodel. Men kan zich hierop inschrijven. Indien niemand is 

ingeschreven, wordt een vrijkomende woning via de website aangeboden aan wie het eerst komt. Dan 

blijft het passendheidscriterium minimaal inkomen natuurlijk wel gelden. 

Er zijn geen sancties verbonden aan het weigeren van de woning. Dit omdat het uitgangspunt is dat de 

klant kiest en kiezen betekent ook kunnen weigeren. 

4.3.3 Domein 

Domein is na Vestia de kleinste corporatie in Eindhoven met slechts 3.800 woningen in Eindhoven. Het 

totale bezit is 6.300 woningen. 

De kenmerken van woonruimteverdeling bij Domein zijn: 

Uitvoering Aanbodmodel 

Toelating Kosteloze inschrijving voor woningzoekenden via de eigen website 

Rangordecriterium Inschrijftijd. 

Passendheidscriteria Leeftijd. 

Domein biedt de woningen aan in advertenties op haar eigen website www.domein-wonen.nl. Domein 

publiceert de advertenties daarnaast ook wekelijks in een aantal kranten: Groot Eindhoven, Groeiend 

Best en Forum. Dit gebeurt altijd op dinsdag. De woningzoekenden hebben dan een week de tijd om te 

reageren. De woningzoekende kan tegelijkertijd op maximaal drie woningen reageren. 

Naast een aantal bijzonderheden staat de gestelde passendheidscriteria in de advertentie van de 

aangeboden woning. Net als bij Woonbedrijf is het meest gestelde criterium de leeftijd. 

Als rangordecriterium wordt inschrijftijd gehanteerd. Als de woningzoekende verhuist, wordt de 

inschrijftijd nul net als bij Woonbedrijf. Woningzoekenden kunnen informeren op welke plaats zij staan. 

Op basis hiervan kunnen zij een inschatting maken op hun kansen voor een woning. 

4.3.4 Vestia 

Vestia bezit in totaal 89.000 woningen. In Eindhoven heeft Vestia slecht 235 woningen. (100 sociale 

huurwoningen en 135 vrije sector woningen). Begin 2012 komen hier nog 45 woningen bij in de wijk 

Meerhoven. Per 1 december 2011 worden deze woningen aangeboden via de website van Woonbedrijf 

en gelden hiervoor dezelfde regels. Ingeschreven woningzoekenden bij Woonbedrijf kunnen hun 

wachttijd gebruiken voor deze woningen. Deze corporatie wordt daarom niet verder meegenomen in 

het onderzoek. 

4.4 Conclusie 

De ontwikkeling van de woonruimteverdelingsmodellen in Eindhoven begon in de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog. De woningnood was groot en de vraag naar woningen steeg. Er werd door de gemeente 

een woonruimtevergunning verplicht gesteld. Ook ging de gemeente veel woningen bouwen. Om de 

woningen eerlijk te verdelen werd een toewijzingsbeleid ontwikkeld waarin een urgentiescore de 

woningzoekenden op volgorde plaatste. 

Na een aantal kleine wijzigingen kwam de gemeente begin jaren tachtig met een plan voor wijziging van 

de woonruimteverdeling omdat er geen evenwichtige bevolkingssamenstelling was in Eindhoven. In 

1988 werd daarom het woonruimteverdeelsysteem aangepast. 
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Na de verzelfstandiging in de jaren negentig, voerde een deel van de corporaties het aanbodmodel in. In 

2002 werden urgent woningzoekenden voortaan middels directe bemiddeling geholpen. Elke corporatie 

mocht toen zijn eigen systeem kiezen om keuzevrijheid van de woningzoekenden te bevorderen. De 

voorlopers van Woonbedrijf en Domein kozen voor een aanbodmodel met inschrijftijd. Trudo koos een 

optiemodel met loting en Wooninc. een optiemodel met inschrijftijd. 

In 2005 kwam voor de overzichtelijkheid de site www.ikzoekeenwoningineindhoven.nl, met een 

overzicht van alle corporaties, hun aanbod en verdelingsbeleid. Deze site is nog steeds actueel. 

In 2007 gingen Trudo en Wooninc. samenwerken in Kansrijk Huren. Dit is een aanbodmodel met loting 

als rangordening. Hiermee hopen ze meer recht te doen aan de actuele vraag naar woningen. 

Momenteel zijn er dus in Eindhoven twee systemen. Aan de ene kant is er het aanbodmodel met als 

rangordecriterium inschrijftijd bij Woonbedrijf, Domein en Vestia. Aan de andere kant staat ‘Kansrijk 

Huren’, een aanbodmodel met als rangordecriterium loting bij Wooninc. en Trudo. 
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Woningzoekenden 
‘Achter de vraagzijde van de woningmarkt gaat een wereld schuil van wensen en 

mogelijkheden van bewoners.’ 

VROM en CBS, 2010  

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de wereld die schuil gaat achter de vraagzijde van de 

woningmarkt: de woningzoekenden. In de sociale huursector behoren de woningzoekenden vooral tot 

de primaire doelgroep. Deze groep wordt in de herziening van de Woningwet (artikel 46:1) omschreven 

als “personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het 

vinden van hun passende huisvesting”. Zoals in tabel 5.1 te zien is, is de huurtoeslag afhankelijk van de 

woonsituatie en de leeftijd van de huurder. Hiernaast zijn er ook woningzoekenden met een hoger 

inkomen in de sociale huursector. Het huisvesten van hogere inkomens is echter een oud politiek 

strijdpunt over de beperkte of meer uitgebreide taakstelling van corporaties (Gerrichhauzen, 1985). Met 

de invoering van de Europese beschikking, worden corporaties gedwongen vooral de primaire 

doelgroep te bedienen. 

Echter de ene woningzoekende zoekt een tweekamerappartement, de ander een ruime 

eengezinswoning en weer een ander een kleine grondgebonden woning met een grote tuin. De ene 

woningzoekende heeft direct een andere woonruimte nodig en de ander is rustig op zoek naar andere 

woning. Dé woningzoekende bestaat dus niet. Iedere woningzoekende heeft andere woonwensen. 

Gedurende hun leven doorlopen mensen een ‘wooncarrière’, waarbij hun woonwensen veranderen 

naarmate zij ouder worden en meer inkomen en vermogen hebben opgebouwd. Tussen verschillende 

groepen woningzoekenden zijn wel overeenkomsten in woonwensen. In het vervolg van dit hoofdstuk 

zullen voor twee typen woningzoekenden, de starters en de doorstromers, de woonwensen worden 

besproken. 

Als men kijkt naar de woningmarkt kan men een verhuisketen zien, zie figuur 5.1. 

Aan het begin van de keten wordt een woning aan de voorraad toegevoegd 

door bijvoorbeeld nieuwbouw of komt er één vrij door ontbinding van een 

huishouden door bijvoorbeeld overlijden. De verhuizing naar deze woning door 

een huishouden, zorgt ervoor dat er een woning vrijkomt, die door iemand 

ander betrokken kan worden, die ook weer een woning achterlaat, etc. De 

verhuizingen vormen dan de schakels in de verhuisketen. De keten eindigt 

wanneer er bij een verhuizing geen woning vrijkomt. Dit kan bijvoorbeeld 

doordat een nieuw gevormd huishouden de woning betrekt: een starter 

(Kromhout, 2006 en van den Broek & de Jong, 2007). De andere huishoudens in 

de keten worden doorstromers genoemd. 

Nadat de starters en doorstromers verder zijn ingegaan, zal er iets verteld 

5

Figuur 5.1 Verhuisketen 

(www.sev.nl) 

Tabel 5.1 Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag 2011 (Belastingdienst, 2011) 

Leeftijd Woonsituatie Maximaal inkomen 

Jonger dan 65 jaar Alleenwonend € 21.625 
Met medebewoners € 29.350 

65 jaar en ouder Alleenwonend € 20.325 

Met medebewoners € 27.750 
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worden over urgente woningzoekenden. In paragraaf 5.6 wordt gekeken welke typen woningzoekenden 

bij Wooninc. en Woonbedrijf actief op zoek zijn naar een woning. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een conclusie. 

5.2 Starters 

In deze paragraaf zal het gaan over de groep die net komt kijken op de woningmarkt: de starter. De 

starter is vaak de laatste schakel in de eerder genoemde verhuisketen. Omdat ze geen woning achter 

zich laten, waar een andere woningzoekende in kan gaan wonen, eindigt de verhuisketen. Voor de 

starter is het echter vaak de eerste stap in de wooncarrière. 

Starters zijn zeer verschillend. In eerste instantie zijn er wel twee groepen binnen de starters te 

onderscheiden: 

1. De ‘echte starter’: deze woningzoekende gaat voor het eerst op zich zelf wonen en staat vaak aan 

het begin van zijn werkcarrière (Kamminga, 2006). Uit onderzoek (van den Broek en de Jong, 2007) 

blijkt dat meer dan 50% van de thuiswonende jongeren van 18 jaar en ouder wil verhuizen. 

2. De ‘semi-starter’: Dit zijn mensen die geen woning leeg achterlaten maar wel al op zichzelf woonden. 

Door bijvoorbeeld een scheiding waar bij de ex-partner op het vorige adres blijft wonen, komt er 

geen woning vrij. 

In het vervolg als gesproken wordt over starters, wordt de ‘echte starter’ bedoeld. 

Het aantal starters op de woningmarkt is ten opzichte van de doorstromers een kleine groep. Zoals in 

tabel 5.3 te zien is, is 34% van de woningzoekenden in de huursector (inclusief particuliere markt) 

starter. In de regio Eindhoven was, van de tussen 2002 en 2007 verhuisde huishoudens, slecht 22% 

starter1 (SRE, 2008).  

In tabel 5.2 zijn enkele kenmerken van starters, semi-starters en doorstromers op de landelijke 

woningmarkt weergegeven onderverdeeld naar koop en huur. Hierin is te zien dat in vergelijking met 

doorstromers starters een laag inkomen hebben. Daarnaast vond in 2005 landelijk gezien 77% van de 

starters een woning in de huursector 

en slecht 23% is gestart in de 

koopsector (Brounen en Neuteboom, 

2009). 

In de regio Eindhoven (Companen, 

2011) blijkt het grootste gedeelte van 

de starters in een huurwoning 

                                                           
1 

Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen huur- en koopsector. 
2 

Leesvoorbeeld: van alle doorstromers die een koopwoning betrokken is 25% jonger dan 32 jaar, 25% ouder dan 

46 jaar, de rest (50%) had een leeftijd daar tussenin. 

Tabel 5.3 Woningmarkt verdeeld naar starters en doorstromers in Nederland in 2005 (Brounen en Neuteboom, 2009) 

Huursector Koopsector 

Starters 263.621 8,0% Starters 78.450 2,0% 

Doorstromers koop 21.003 0,6% Doorstromers huur 181.091 4,7% 

Doorstromer 482.012 14,6% Doorstromer 281.771 7,4% 

Overig 2.535.270 76,8% Overig 3.288.078 85,9% 

Totaal 3.301.906 100,0% Totaal 3.829.390 100,0% 

 

Tabel 5.2 Enkele kenmerken van starters, semi-starters en doorstromers 

in Nederland in 2004 (VROM, 2007)
2 

  Leeftijd Inkomen 

Starters Koop 25-29 jaar € 29.400 
 Huur 23-31 jaar € 15.300 
Semi-starters Koop 29-46 jaar € 27.400 
 Huur 27-43 jaar € 16.100 
Doorstromers Koop 32-47 jaar € 35.500 
 Huur 30-58 jaar € 18.600 
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terecht te komen (59%). In Eindhoven zelf begon een derde in een koopwoning en dus tweederde in 

een huurwoning. Ten opzichte van de regio Eindhoven kwamen er dus meer starters in de huursector 

terecht, maar dit percentage lag onder het landelijke gemiddelde. 

De meeste verhuisgeneigde starters in de regio Eindhoven (65%) gaven in 2006 aan op zoek te zijn naar 

een eengezinswoning. In de huursector begon echter meer dan de helft zijn wooncarrière in een 

appartement. In de koopsector was dit maar een kwart (Companen, 2011). 

In figuur 5.2 zijn de starters op de woningmarkt naar verhuismotief ingedeeld. De belangrijkste reden is 

dat men zelfstandig wil gaan wonen. Daarnaast is 25% van de starters op zoek naar een woning omdat 

men wil gaan trouwen of samenwonen. De meeste starters zijn op zoek naar een meergezins-

huurwoning (VROM, 2007). Zoals in figuur 5.3 te zien is, betrekken ook de meeste starters dit type 

woning. In vergelijking met doorstromers betrekken zij ook vaker dit type woning (VROM en CBS, 2010). 

De semi-starter is in verhouding met de echte starter meer op zoek naar een eengezinswoning in de 

huursector. Dit kan komen doordat na een scheiding men een soortgelijke woning wil als waar men 

woonde om de eventuele kinderen te kunnen huisvesten. 

5.3 Doorstromers 

Tegenover de starters staat een andere groep woningzoekenden: de doorstromers. Deze groep heeft al 

een woning en wil een volgende stap maken in de wooncarrière. Deze groep heeft vaak de mogelijkheid 

om te wachten op een woning van hun voorkeur, omdat ze al ergens wonen. De mogelijkheid om te 

wachten bepaalt de kwaliteit van de woningvraag (Clapham en Kentrea, 1986 in Kullberg, 2002). 

De groep doorstromers is, zoals in tabel 5.3 te zien is, in verhouding tot de starters veel groter. In de 

regio Eindhoven is ongeveer 77,5% van de 31.950 verhuisgeneigde doorstromer (SRE, 2008). Door 

omvang van de groep is het moeilijk doorstromers te beschrijven in algemene karakteristieken. Uit tabel 

5.2 valt bijvoorbeeld wel af te lezen dat 50% van de doorstromers in de huursector in Nederland tussen 

de 30 en 58 jaar is en dat ze gemiddeld €18.600 verdienen. Om de woonwensen van de doorstromers 

duidelijk te maken, zullen er vier subgroepen worden onderscheiden (Companen, 2011). Binnen deze 

groepen hebben woningzoekenden ongeveer dezelfde woonwensen. 

• Één- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, 

• Één- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder, 

• Gezinnen met kinderen, 

• Vestigers. 

Figuur 5.2 Starters naar verhuismotief (WoOn 2006, 

bewerking RPB in van den Broek en de jong, 2007) 

 
1 = koop en eengezinswoning 3 = Huur en eengezinswoning 

2 = koop en meergezinswoning 4 = Huur en meergezinswoning 

Figuur 5.3 Betrokken woningen naar positie op de 

woningmarkt in 2007 (VROM en CBS, 2010) 
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De eerste subgroep binnen de doorstromers zijn de kleine huishoudens jonger dan 55 jaar. Van de 

verhuisgeneigden tot 55 jaar in de regio Eindhoven is 36% alleenstaand en 41% samenwonend zonder 

kind (SRE, 2008). Als gekeken wordt naar de verhuisgeneigdheid, zie figuur 5.4, valt op dat de 

verhuisgeneigdheid van alleenstaanden en eenoudergezinnen relatief groot is. Bijna 30% van hen 

verwacht binnen twee jaar te verhuizen. Binnen deze groep vallen echter ook net gescheiden 

woningzoekenden die te maken hebben met een slechtere financiële situatie en daardoor gedwongen 

zijn op korte termijn een andere woning te zoeken. 

Uit onderzoek van de Companen (2011) blijkt dat de verhuizing van kleine huishoudens tot 55 jaar vaak 

geen verbetering is qua prijs van de woning en woningtype. Na de verhuizing door een- en 

tweepersoonshuishoudens in de regio Eindhoven woont net iets minder dan voor de verhuizing in een 

huurwoning, 53% tegenover 55%. Ook in prijsklasse wordt er niet verhuisd naar een duurder segment. 

In de ogen van het verhuisde huishouden is de verhuizing wel een verbetering van de woonsituatie. Dit 

kan bijvoorbeeld te maken hebben met de ligging van de nieuwe woning. De verdeling over 

woningtypen is voor en na de verhuizing ongeveer gelijk. In de huursector woont de helft in een 

eengezinswoning en ongeveer 40% in een appartement. Dit is gelijk aan de verdeling voor de verhuizing. 

De tweede groep zijn de senioren. De groep senioren is duidelijk een belangrijk deel van de primaire 

doelgroep van de corporaties, omdat na de starters zij gemiddeld het laagst besteedbaar inkomen 

hebben in Nederland (Kamminga, 2006). Zo hoort 44% van de huishoudens in de regio Eindhoven die 65 

jaar en ouder zijn, tot de primaire doelgroep van de volkshuisvesting tegen 26% van alle huishoudens in 

de regio Eindhoven (SRE, 2008). In de leeftijdsgroep 55-64 jaar is dit slecht 25%. 

Met het toenemen van de leeftijd neemt echter de verhuisgeneigdheid af (van den Broek en de Jong, 

2007).Echter de reden om te verhuizen is ook verschillend voor de diverse leeftijdscategorieën, zoals in 

figuur 5.5 te zien is. Vanaf 55 jaar en vooral in de categorie 65 jaar en ouder is een belangrijke reden om 

te verhuizen de gezondheid of zorg. Volgens onderzoek in de regio Eindhoven (Companen, 2011) kiezen 

huishoudens van 55 jaar en ouder daarom bij verhuizing voor een woningtype waarin de basisfuncties 

gelijkvloers aanwezig zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat een- en tweepersoonshuishoudens van 

55 jaar en ouder een lichte voorkeur (54%) hebben voor meergezinswoningen. In de praktijk werd toch 

net iets vaker (58%) een eengezinswoning betrokken. Wel stijgt het aantal huurders bij verhuizing in 

deze leeftijdsgroep van 61% naar 67%. Uit een ander onderzoek in de regio Eindhoven (SRE,2008) blijkt 

dat een relatief groot deel van de 65-plusser kleiner wil wonen, met minder kamers met vaak nog wel 

 
 

Figuur 5.4 Verhuisgeneigdheid naar huishoudens-

samenstelling (Van den Broek en de Jong, 2007) 

 
Figuur 5.5 Verhuismotief naar leeftijd (Van den Broek 

en de Jong, 2007) 
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een ruime woonkamer. Bij de 55-64 jarige is een deel dat kleiner wil gaan wonen, maar zeker niet 

allemaal. Sommige willen duidelijk nog een stap naar een grotere woning maken. 

Senioren zoeken vaak een woning in de buurt van winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen. 

Veel willen ook dat de nieuwe woning goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en nabij medische 

en zorgvoorzieningen. 

De derde groep zijn de gezinnen met kinderen. De verhuisgeneigdheid van gezinnen met kinderen is erg 

laag, zie figuur 5.4. Uit het Woononderzoek Nederland 2006 (Van den Broek & de Jong, 2007) blijkt dat 

gezinnen vooral verhuizen om de woning en woonomgeving te verbeteren. Ook in de regio Eindhoven 

blijkt uit onderzoek (SRE, 2008) dat een gezin relatief vaak verhuist omdat de huidige woning en 

woonomgeving niet meer voldoet. Er wordt dan ook kritisch gekeken of de woning een zodanige 

verbetering is van de huidige situatie dat het de moeite van de verhuizing waard is. Gezinnen met 

kinderen hebben echter een band gekregen met de woonomgeving door het sociale netwerk dat ze 

daar hebben opgebouwd. Ze willen daarom vaak in dezelfde buurt blijven wonen. Voor en na de 

verhuizing woont een ongeveer even groot aandeel in de huursector. Wel wordt er een verschuiving 

opgemerkt naar eengezinswoningen. Er wordt ook geconcludeerd dat op regionaal niveau maar in 

beperkte mate zichtbaar is dat deze subgroep een verbetering in hun woonsituatie realiseren door de 

verhuizing (Companen, 2011). 

Een specifieke groep binnen de gezinnen met kinderen hebben de grote gezinnen. Deze 

woningzoekenden zijn op zoek naar grotere woningen omdat ze vaak te krap wonen. In Amsterdam gaat 

het alleen al om meer dan vierduizend gezinnen van vijf of meer personen die in een woning van 60m2 

of kleiner wonen (Yin Kan en Chiou, 2009). Deze krap wonende gezinnen ervaren de woning als te klein, 

waardoor er een gevoel van privacy mist, er geen ruimte is voor de kinderen om te spelen en de 

schoolprestaties eronder lijden. Ook spelen er vaak gezondheidsproblemen. Ook deze gezinnen hebben 

een sterke binding met de buurt en zijn daarom op zoek naar een grotere woning in de eigen 

woonbuurt. Door hun economische positie zijn ze echter vaak aangewezen op de sociale huurmarkt. 

Om deze groep woningzoekenden te helpen, kunnen er passendheidscriteria ten aanzien van de 

huishoudensgrootte voor grotere eengezinswoningen gelden. 

De laatste onderscheiden subgroep zijn de vestigers. Dit zijn woningzoekenden die momenteel niet 

wonen in de gemeente waar ze een woning zoeken. In de sociale huursector kan een vestiger nadeel 

ondervinden bij het zoeken van een woning, doordat er misschien vestigingseisen worden gesteld of 

omdat de vestiger nog geen rechten heeft opgebouwd ten aanzien van woonduur of inschrijfduur 

(Kamminga, 2006). Uit onderzoek van Companen (2011) blijkt dat de helft van de vestigers in de regio 

Eindhoven zoeken naar een huurwoning. Daarvan is 56% op zoek naar een eengezinswoning en 42% 

naar een appartement. Ook blijkt dat de achtergelaten woningen door vertrekkers en de betrokken 

woningen door vestigers in de regio Eindhoven qua type niet veel verschillen. 

5.4 Urgenten 

De actieve woningzoekenden kunnen in twee groepen worden verdeeld: wensverhuizers en 

spoedverhuizers. De spoedverhuizers zijn mensen die in een uitzonderlijke gewijzigde situatie verkeren 

en daarom urgent een (andere) woning nodig hebben. Ze worden daarom ook wel urgent 

woningzoekenden genoemd. De wensverhuizers willen verhuizen om de volgende stap te zetten in hun 

wooncarrière. Ze hebben echter de mogelijkheid om te wachten tot het ideale huis wordt aangeboden. 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de urgent woningzoekenden. 
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In figuur 5.6 is de route weergegeven die urgent woningzoekenden doorlopen. Sommige spoedzoekers 

vinden wel een geschikte woning binnen het reguliere systeem. Ze hadden bijvoorbeeld al genoeg 

inschrijftijd en hiermee is voor hen het probleem opgelost. Echter de wenszoekers hebben de 

mogelijkheid te wachten op de ideale woning en daardoor meer inschrijftijd op te bouwen. Hierdoor 

kunnen urgent woningzoekenden worden verdrongen. Andere urgent woningzoekenden vinden 

hierdoor geen geschikte woning binnen het systeem. Zij hebben bijvoorbeeld niet genoeg wachttijd op 

gebouwd. In veel plaatsen is er dan de mogelijkheid om urgentie aan te vragen. In urgentieregelingen 

worden gedetailleerde regels en toetsingsprocedure beschreven waaraan voldaan moet worden. Dit is 

gedaan om te zorgen dat niet teveel woningzoekenden urgentie krijgen en daardoor de gewone 

woningzoekenden weer worden verdrongen. Ook zal, als teveel woningzoekenden een urgentiestatus 

krijgen, de procedure trager worden. Hierdoor duurt het langer voor urgent woningzoekenden een 

woning krijgen aangeboden (Van Daalen e.a., 2008). 

Indien de urgentie wordt verleend kan het probleem worden opgelost. Er zijn twee manieren waarop 

een corporatie woningzoekenden met een urgentieverklaring kan helpen. Zij kunnen woningzoekenden 

met een urgentieverklaring via directe bemiddeling helpen. Dit gaat buiten het 

woonruimteverdeelsysteem om. Ook kan er voor gekozen worden om urgent woningzoekenden binnen 

het systeem voorrang te geven, zodat ze zelf een woning kunnen kiezen. Hierbij worden wel eisen 

gesteld aan het woningtype, zodat de urgent woningzoekenden niet de krenten uit de pap halen. 

In Eindhoven worden urgent woningzoekenden geholpen via directe bemiddeling. Er is een 

gezamenlijke urgentiecommissie, die ook werkt in de gemeenten Geldrop, Best en Son en Breugel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.6 Route die een urgent woningzoekende doorloopt (Van Daalen, Kromhout, &Zeelenberg, 2008) 

 

Urgent woningzoekenden in 

de sociale huursector 

Vindt geschikte woning binnen 

het reguliere systeem: 

- Regio zonder wachttijden 
- Voldoende inschrijftijd 
- Voorrangsregelingen 
- snelzoeksystemen 

Probleem opgelost 

Vraagt geen urgentie aan: 

- geen urgentieregeling 
- onbekendheid 
- (zelf)reflectie 
- hoge drempel 

Probleem niet opgelost 

Vindt geen geschikte woning: 

- Te weinig aanbod 
- Zelf zoeken ingewikkeld 

Vraagt urgentie aan 

Urgentie niet toegekend: 

- Niet ernstig genoeg 
- Geen binding 
- Geen zelfstandige woning 

Vindt geschikte woning 

Urgentie toegekend 

Vindt geen geschikte woning binnen het 

reguliere systeem: 

- Niet genoeg inschrijftijd/woonduur 
- geen goede zoekstrategie 
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Indien een woningzoekende urgent een woning nodig heeft, kan hij een urgentieverzoek indienen. In 

een folder hebben de woningcorporaties gezamenlijk de spelregels en voorwaarden opgesteld. Deze 

zijn te vinden in bijlage 4. Een verzoek tot urgentie kost €23,50. Dit geld krijgt men terug als de urgentie 

wordt toegekend. Er worden twee redenen voor urgentie gegeven: als het plotseling dringend nodig is 

of als men te ver van het werk woont. In het eerste geval kan het gaan om verschillende situaties 

waarbij een andere woonruimte het probleem oplost. Men moet dan wel al minimaal één jaar in 

Eindhoven wonen of een sociale of economische binding met Eindhoven hebben. Het gaat hierbij niet 

om moeilijke thuissituaties, te klein/groot of te duur wonen en beëindiging van een tijdelijk 

huurcontract. Het is namelijk niet de bedoeling dat middels urgentie de woningzoekende snel 

wooncarrière kan maken. Maar ook niet de bedoeling is om alleen de ‘slechtste’ woningen aan urgenten 

aan te bieden (Vriens en Cavens-van der Sommen,2009). In het tweede geval moet men op meer dan 

100 km afstand wonen om in aanmerking te komen voor urgentie en een arbeidscontract voor minimaal 

een jaar hebben. Men moet de baan wel hebben gekregen toen men in een bijstandssituatie zat. 

De urgentie wordt aangevraagd bij één van de corporaties en de gezamenlijke urgentiecommissie 

beslist over de urgentietoekenning. Indien urgentie wordt toegekend, dan krijgt de woningzoekende 

binnen een half jaar een woning toegewezen. Indien men de woning weigert, blijkt de woningbehoefte 

toch niet urgent te zijn en komt men gedurende één jaar niet in aanmerking meer voor urgentie. 

Uit het overzicht van urgentieaanvragen in tabel 5.4 blijkt dat het aantal toegekende urgentieaanvragen 

daalde. Echter het totaal aantal aanvragen bleef in die periode ongeveer gelijk: 632 (2004), 656 (2005), 

522 (2006) en 605 (2007). De totaal aantallen komen niet met elkaar overeen, omdat de corporatie na 

toekenning van de urgentie een half jaar de tijd heeft om de woningzoekende een woning aan te bieden. 

Dit kan over een jaarwisseling heen vallen. In deze cijfers zijn ook de urgentieaanvragen van de andere 

gemeenten die onder deze urgentiecommissie vallen meegenomen. Omdat in Eindhoven urgenten via 

directe bemiddeling worden geholpen zal er in dit onderzoek niet verder meer op in worden gegaan. 

5.5 Woningzoekenden in Eindhoven 

In dit onderzoek worden twee systemen vergeleken in Eindhoven: het lotingsmodel van Wooninc. en 

het verdelen op basis van inschrijftijd door Woonbedrijf. In paragraaf 4.3 zijn de verschillen tussen deze 

twee systemen besproken. In deze paragraaf wordt gekeken naar de verschillen tussen de 

woningzoekenden in beide systemen. In paragraaf 5.2 en 5.3 zijn de volgende vijf groepen 

woningzoekenden omschreven: 

1. Starters, 

2. Één- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, 

3. Één- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder, 

4. Gezinnen met kinderen, 

5. Vestigers. 

Tabel 5.4 Toegekende urgentieaanvragen in Eindhoven (Vriens & Cavens-van der Sommen,2009) 

 Aantal toegekend Aantal gehuisvest Aantal gehuisvest <6 

maanden 

Aantal gehuisvest > 

6 maanden 

Aantal weigeringen 

Jaar 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Domein 86 50 69 64 23 37 46 22 31 18 1 6 2 1 2 

Woonbedrijf 188 134 140 121 99 128 109 96 126 12 3 2 14 13 5 

Trudo 73 42 40 47 27 40 46 27 40 1 0 0 22 11 11 

Wooninc. 43 41 40 43 27 23 40 26 20 3 1 3 1 0 2 

Totaal 390 267 298 275 176 228 241 171 217 34 5 11 39 25 20 
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Aan de hand van deze indeling zullen in de volgende twee paragrafen de woningzoekenden bij Wooninc. 

en bij Woonbedrijf worden omschreven. Op basis van leeftijd zal een onderscheid worden gemaakt 

tussen starters en doorstromers. In de verzamelde data is namelijk niet aangegeven of een 

woningzoekende starter of doorstromer is. Woningzoekenden die 23 jaar of jonger zijn, zullen in het 

algemeen starter zijn. Ook is de groep één- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar opgedeeld in twee 

delen, namelijk 24 tot en met 29 jaar en 30 tot en met 54 jaar, omdat soms in advertenties het 

passendheidscriterium tot 30 jaar wordt gehanteerd. Naast leeftijd zal er gekeken worden naar de 

grootte van het huishouden en de huidige woonplaats. Hierbij wordt telkens gekeken naar de grootte 

van de groep en het gemiddeld aantal reacties. 

In paragraaf 5.5.1 worden de woningzoekenden bij Wooninc. besproken. Hierbij wordt ook gekeken 

naar het type woningzoekenden dat een Huuralert heeft afgesloten. In paragraaf 5.5.2 worden de 

woningzoekenden bij Woonbedrijf beschreven. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de inschrijftijd van 

de verschillende woningzoekenden, omdat woningen worden verdeeld op basis van inschrijftijd. In 5.6 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de woningzoekenden in beide modellen. 

5.5.1 Wooninc. 

In het aangeleverde databestand van Wooninc. staan 9.842 

woningzoekenden. Gezamenlijk gaven deze 

woningzoekenden 93.204 reacties. Dat is gemiddeld 9,47 

reacties per woningzoekende. Dit is echter een vertekend 

beeld. 1706 woningzoekenden gaven echter geen enkele 

reactie. 668 hiervan kregen toch één of meerdere woningen 

aangeboden. Het gaat hier gedeeltelijk om een groep 

woningzoekenden die middels directe bemiddeling zijn 

geholpen. Vanuit de aangeleverde data van Wooninc. is niet 

te achterhalen welke woningzoekenden dat zijn. Deze zijn in 

het vervolg gewoon meegenomen. 

De meeste woningzoekenden (44,1%) hebben maar 1 tot 5 keer gereageerd, zie tabel 5.5. 0,5% van de 

woningzoekenden heeft meer dan 100 keer gereageerd op een woning. Een woningzoekende heeft 

daarvan 215 keer gereageerd. Hij kreeg een woning aangeboden maar heeft deze geweigerd. 

Zoals in paragraaf 4.3.1 is uitgelegd is het mogelijk om Huuralerts af te sluiten. Als deze service 

geactiveerd is, krijgt de woningzoekende een sms of een e-mail als er woning vrijkomt in het cluster van 

zijn voorkeur. In 2011 maakten 5.200 woningzoekenden gebruik van deze service (Wooninc., 2012). In 

2010 is er door Interface (2010) voor Wooninc. onderzoek gedaan naar onder andere het gebruik van de 

Huuralert-service. Uit dat onderzoek bleek dat de belangrijkste reden om een Huuralert af te sluiten 

was om direct op de hoogte te zijn en snel te kunnen reageren. Hierdoor hoeven woningzoekenden de 

website niet constant in de gaten houden. Daarnaast zijn sommige woningzoekenden alleen 

geïnteresseerd in bepaalde complexen. Sommige woningzoekenden dachten door het gebruik van 

Huuralert een grotere kans op een woning te maken. De meeste woningzoekenden met een Huuralert 

bekijken de website ook wanneer ze geen melding hebben gekregen. Sommige van hen hebben het idee 

dat Huuralert niet altijd werkt of ze zijn ook geïnteresseerd in woningen waarvoor ze geen Huuralert 

hebben afgesloten. Uit de data ontvangen van Wooninc. blijkt dat 14,5% van de woningzoekenden een 

Huuralert heeft afgesloten. 

Tabel 5.5 Woningzoekenden-naar-aantal-reacties 

Aantal reacties Abs. Perc. 

0 1.706 17,3% 

1 tot 5 4.336 44,1% 

6 tot 10 1.252 12,7% 

11 tot 20 1.239 12,6% 

21 tot 50 995 10,1% 

51 tot 100 262 2,7% 

101 of meer 52 0,5% 
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Als gekeken wordt naar de leeftijd van de woningzoekenden bij Wooninc., tabel 5.6, valt op dat het 

grootste gedeelte tussen de 24 en 30 jaar oud is. 27,4% van de woningzoekenden is jonger dan 24 jaar. 

Ongeveer 60% van de woningzoekenden is onder de 30 jaar. Slechts een klein gedeelte is ouder dan 55 

jaar (10,8%). 

In tabel 5.6 is ook het aantal reacties en gemiddeld aantal reacties meegenomen. Gemiddeld geeft de 

groep tussen de 24 en 29 jaar de meeste reacties. De woningzoekenden boven de 70 jaar geven 

gemiddeld het minst aantal reacties. 

De meeste Huuralerts zijn afgesloten door woningzoekenden tussen de 30 en 54 jaar absoluut gezien. 

Per persoon hebben de woningzoekenden tussen de 55 en 70 jaar meer Huuralerts afgesloten. 

Woningzoekenden tot 30 jaar hebben gemiddeld wat minder Huuralerts afgesloten. Slechts 10% van 

deze woningzoekenden heeft een Huuralert afgesloten. Wel zorgt deze groep voor 44,4% van de 

woningzoekenden met een Huuralert doordat 60% van de woningzoekenden onder de 30 jaar is bij 

Wooninc. Van de senioren, woningzoekenden ouder dan 55 jaar, heeft bijna 30% een huuralert 

afgesloten. Een op de vijf woningzoekenden met een Huuralert is ouder dan 55 jaar. Vooral senioren 

maken dus gebruik van deze service en zijn specifiek op zoek naar een bepaald woning. Deze zijn dus 

selectiever in hun reacties. Jongeren hebben gemiddeld minder Huuralerts maar geven wel gemiddeld 

meer reacties. Deze groep is dus breder op zoek naar een woning. 

De woningzoekenden zijn ingedeeld op totaal aantal personen dat verhuist, zie tabel 5.7. Hierbij is het 

opvallend dat een deel van de woningzoekenden het reactieformulier, zoals te zien in bijlage 5, 

verkeerd interpreteert. Een deel hiervan vult namelijk in dat het totaal aantal personen dat verhuist nul 

is. Ook mensen die een ander aantal hebben ingevuld kunnen deze vraag verkeerd geïnterpreteerd 

hebben. 

Meer dan de helft van de huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens, 59,4%. Deze hebben gemiddeld 

9,49 reacties. Voor 28,3% bestaan de woningzoekenden uit tweepersoonshuishoudens. Deze groep 

geeft gemiddeld de meeste reacties. Er reageren maar 98 grote gezinnen, van 5 of meer personen, op 

woningen van Wooninc. Ze geven gemiddeld ook het minst aantal reacties. Dit kan komen, zoals zal 

Tabel 5.6 Woningzoekenden bij Wooninc. naar leeftijd 

Leeftijd  Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 

Totaal aantal 

Huuralerts 

Gemiddeld 

aantal 

Huuralerts 

woningzoekenden Abs. % 

Tot 23 jaar 2.700 27,43% 24.667 9,14 914 0,34 

24-29 jaar 3.317 33,70% 42.342 12,77 1.105 0,33 

30-54 jaar 2.741 27,85% 22.097 8,06 1.694 0,62 

55-70 jaar 737 7,49% 3.336 4,53 652 0,88 

71 jaar en ouder 329 3,34% 762 2,32 212 0,64 

 
Tabel 5.7 Woningzoekenden bij Wooninc. naar huishoudensgrootte 

Totaal aantal 

verhuizenden 

Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 

Totaal aantal 

Huuralerts 

Gemiddeld 

aantal 

Huuralerts 

Abs. % 

0 284 2,9% 9 0,03 1 0,00 

1 5.849 59,4% 55.497 9,49 3.174 0,54 

2 2.782 28,3% 30.182 10,85 951 0,34 

3 603 6,1% 5.599 9,29 314 0,52 

4 226 2,3% 1.574 6,96 116 0,51 

5 en meer personen 98 1,0% 343 3,50 21 0,21 
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blijken in paragraaf 6.2 doordat het aanbod voor maar 8% uit eengezinswoningen bestaat. Een deel 

hiervan zal ook te klein zijn voor deze grote gezinnen. Kleinere gezinnen, 3 of 4 personen, zijn 8,4% van 

de woningzoekenden. Het is wisselend hoeveel reacties deze twee groepen geven. 

De meeste Huuralerts zijn afgesloten door eenpersoonshuishoudens. De helft hiervan heeft een 

Huuralert afgesloten. Grote gezinnen hebben gemiddeld het minst aantal Huuralerts. 

In figuur 5.7 zijn de woningzoekenden naar de vijf eerder genoemde categorieën ingedeeld. 32% van de 

woningzoekenden zijn 1- en 2-persoonshuishoudens tussen de 24 en 31 jaar. 26% van de 

woningzoekenden zijn onder de 24 jaar en daarom aangemerkt als starter. Woningzoekenden onder de 

24 met een huishouden van drie of meer personen zijn aangemerkt als gezin. Gezinnen met kinderen 

beslaan 9% van de woningzoekenden. De grootste groep, 1- en 2-persoonshuishoudens tussen de 24 en 

31 jaar, geven gemiddeld de meeste reacties, zie figuur 5.8. Senioren, woningzoekenden boven de 55 

jaar, geven gemiddeld de minste reacties.  

Om te kijken welk deel van de woningzoekenden vestiger is, wordt gekeken naar de huidige woonplaats. 

In tabel 5.8 zijn de woningzoekenden van Wooninc. uitgesplitst naar woonplaats. Hierbij is gekeken in 

welke plaatsen Wooninc. bezit heeft: Eindhoven, Geldrop, Best en Heeze. 

Het grootste gedeelte van de woningzoekenden komt uit Eindhoven, 58,0%. Een klein gedeelte komt uit 

Geldrop en Best, respectievelijk 5,5% en 2,1%. Uit Heeze kwam maar 0,5% van de woningzoekenden. 

Een derde van de woningzoekenden kan aangemerkt worden als vestiger, want deze komen niet uit 

plaatsen waar Wooninc. actief is. Ongeveer één op de acht 

woningzoekenden is niet uit Brabant afkomstig. 

  

 
Figuur 5.7 Verdeling woningzoekenden Wooninc. 

 
Figuur 5.8 Gemiddelde aantal reacties per type 

woningzoekenden bij Wooninc. 

Tabel 5.8 Woningzoekenden bij Wooninc. naar woonplaats 

Woonplaats Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 

Aantal 

Huuralerts Abs. Perc. 

Eindhoven  5.712 58,0% 56.901 9,96 2.643 

Geldrop  545 5,5% 3.274 6,01 273 

Best  209 2,1% 1.839 8,80 107 

Heeze 48 0,5% 510 10,63 9 

Rest SRE 1.435 14,6% 13.357 9,31 682 

Rest Noord-Brabant  637 6,5% 6.417 10,07 277 

Buiten Noord-Brabant  1.207 12,3% 10.743 8,90 540 
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Als gekeken wordt naar het aantal reacties dat woningzoekenden geven ingedeeld naar woonplaats, 

geven woningzoekenden uit Heeze gemiddeld de meeste reacties. Deze groep heeft echter wel het 

minst aantal Huuralerts afgesloten. Woningzoekenden uit Geldrop geven gemiddeld het minst aantal 

reacties. 

Het grootste gedeelte van de Huuralerts is afgesloten door woningzoekenden uit Eindhoven. 61,2% van 

de woningzoekenden met een Huuralert is ook afkomstig uit Eindhoven. Van de woningzoekenden die 

als vestiger zijn aan te merken heeft 11,5% een Huuralert afgesloten. Gezamenlijk zijn ze wel goed voor 

32,8% van de Huuralerts. 

5.5.2 Woonbedrijf 

Bij Woonbedrijf is het rangordecriterium ‘inschrijftijd’. Hierom moeten woningzoekenden zich vooraf 

inschrijven bij Woonbedrijf. Veel mensen schrijven zich preventief in, om zo genoeg inschrijftijd te 

verzamelen. Als ze dan willen verhuizen, kan dit sneller worden gerealiseerd. Om de woningzoekenden 

bij Woonbedrijf goed te kunnen vergelijken met de woningzoekenden bij Wooninc. zijn alleen de 

woningzoekenden meegenomen die in 2010 of 2011 minimaal één keer hebben gereageerd op een 

woning 1 . Woningzoekenden bij Wooninc. moeten namelijk minimaal één keer reageren om 

geregistreerd te worden, zie paragraaf 4.3.2. 

Bij Woonbedrijf hebben in 2010 

en 2011 22.067 

woningzoekenden minimaal 

één keer gereageerd. In totaal 

hebben deze woningzoekenden 

610.187 reacties gegeven. 

Gemiddeld is dat 28 reacties 

per woningzoekende. De helft 

van de woningzoekenden heeft 

zeven of minder reacties 

gegeven. 7,1% van de 

woningzoekenden heeft meer 

dan 100 reacties gegeven en 

zelfs 1,1% heeft meer dan 250 

reacties gegeven. Twee woningzoekenden hebben zelfs meer dan 1.000 reacties gegeven. 

De gemiddelde inschrijftijd van alle actieve woningzoekenden is 3,9 jaar. De woningzoekenden met de 

hoogste inschrijftijd, staat ingeschreven sinds 1 januari 1975. In totaal zijn er 146 woningzoekenden met 

een inschrijftijd van voor 2001, zie tabel 5.9. De meeste actieve woningzoekenden zijn ingeschreven in 

2010, ongeveer 19%. In tabel 5.9 is verder te zien dat woningzoekenden die zich in 2007 hebben 

ingeschreven per persoon gemiddeld de meeste reacties geven. 

Als gekeken wordt naar de leeftijd van de woningzoekenden, zie tabel 5.10, dan is 8,6% jonger dan 24 

jaar. Deze woningzoekenden vallen in de categorie starter. De meeste woningzoekenden zijn dus aan te 

duiden als doorstromer. De groep woningzoekenden tussen de 30 en 55 jaar is het grootst, gevolgd 

door de leeftijdsgroep hieronder (24-30 jaar) Het gemiddeld aantal reacties van deze beide groepen is 

                                                           
1
In het vervolg als gesproken wordt over woningzoekenden bij Woonbedrijf, worden woningzoekenden bedoeld 

die in 2010 of 2011 minimaal één keer hebben gereageerd. 

Tabel 5.9 Gemiddeld aantal reacties per inschrijfjaar voor woningzoekenden bij 

Woonbedrijf 

Inschrijvings-

datum 

Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 
Abs. Perc. 

voor 2000 146 0,66% 1.229 8,42 

2001-2003 2.449 11,10% 23044 9,41 

2004-2005 2.668 12,09% 82.545 30,94 

2006 1.897 8,60% 87.793 46,28 

2007 2.149 9,74% 105.058 48,89 

2008 2.644 11,98% 105.700 39,98 

2009 2.735 12,39% 83.461 30,52 

2010 4.185 18,96% 80.324 19,19 

2011 3.194 14,47% 33.807 10,58 
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het grootst 10% van de 

woningzoekende is tussen de 

55 en 70 jaar. Zij geven 

gemiddeld ongeveer 16 

reacties. De categorie boven de 

71 jaar is de kleinste groep en 

geeft ook gemiddeld het minst 

aantal reacties. Deze groep 

woningzoekenden kan gebruik 

maken van automatisch reactieverzoek, zie paragraaf 4.3.2. Hierdoor hoeft de woningzoekende de 

website niet meer in de gaten te houden.  

De huishoudens van woningzoekenden bij Woonbedrijf bestaan gemiddeld uit 1,78 personen. Meer dan 

de helft van de woningzoekenden zijn eenpersoonshuishoudens, zie tabel 5.11. Deze 

eenpersoonshuishoudens geven gemiddeld het minst aantal reacties. Slechts een klein deel van de 

huishoudens van de woningzoekenden bestaat uit 5 of meer personen. Deze grote gezinnen zoeken 

specifiek naar grotere woningen. Gemiddeld gaven deze grote gezinnen de meeste reacties. 

De leeftijd en gezinsgrootte zijn samengevoegd, zoals te zien is in figuur 5.9, tot vijf categorieën 

woningzoekenden. De grootste categorie zijn de een- en tweepersoonshuishoudens van 30 tot 55 jaar. 

Hierna volgen de een- en tweepersoonshuishoudens van 24 tot 30 jaar. Slechts een klein deel, zo’n 13%, 

kan worden aangemerkt als starter, omdat ze onder de 24 jaar zijn. In figuur 5.10 zijn voor deze groepen 

de reacties per woningzoekende uitgezet. De meeste 

reacties komen van gezinnen met kinderen. Senioren 

geven de minste reacties.  

Tabel 5.10 Woningzoekenden bij Woonbedrijf naar leeftijd 

Leeftijd  Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 

Gemiddeld aantal 

jaren ingeschreven woningzoekenden Abs. % 

Tot 23 jaar 1.907 8,64% 37.165 19,49 1,75 

24-29 jaar 7.454 33,79% 224.261 30,09 3,58 

30-54 jaar 9.080 41,16% 302.296 33,29 4,14 

55-70 jaar 2.281 10,34% 36.309 15,92 4,90 

71 jaar en ouder 1.338 6,07% 9.991 7,47 5,72 

Tabel 5.11 Woningzoekenden bij Woonbedrijf naar huishoudensgrootte 

Aantal 

personen  

Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties Abs. % 

1 11.700 53,02% 292.050 24,96 

2 6.360 28,82% 168.962 26,57 

3 2.155 9,77% 80.378 37,30 

4 1.153 5,22% 41.551 36,04 

5 en meer 699 3,17% 27.246 38,98 

 

 
Figuur 5.9 Verdeling woningzoekenden 

Woonbedrijf 

Figuur 5.10 Gemiddeld aantal reacties van verschillende type 

woningzoekenden bij Woonbedrijf 
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Een andere categorie woningzoekenden die in paragraaf 5.3 werd onderscheiden waren de vestigers. 

Dit zijn woningzoekenden waarvan de huidige woonplaats niet de plaats is waar de woning wordt 

gezocht. Hierom zijn de huidige woonplaatsen van de woningzoekenden bekeken. Omdat Woonbedrijf 

in meer plaatsen bezit heeft dan Wooninc., zijn er meer plaatsen meegenomen. In tabel 5.12 is een 

overzicht van verdeling van de woningzoekenden naar de verschillende woonplaatsen. Het overgrote 

deel (63,4%) komt uit Eindhoven. Een op de tien woningzoekenden komt buiten Noord Brabant. 

Ongeveer 20% van de woningzoekenden kan aangemerkt worden als vestiger. 

De meeste reacties per woningzoekende worden gegeven door woningzoekenden uit Eindhoven. 

Woningzoekenden uit Valkenswaard geven gemiddeld het minst aantal reacties per persoon. In het 

algemeen zit er weinig verschil tussen het gemiddeld aantal reacties en de plaats waar de 

woningzoekende vandaan komt. De gemiddelde inschrijftijd varieert wel. Woningzoekenden uit 

Eindhoven staan gemiddeld het langs ingeschreven. Woningzoekenden buiten Noord-Brabant hebben 

gemiddeld de kortste inschrijftijd. Met het toenemen van de afstand neemt ook het gemiddeld aantal 

jaren dat de woningzoekende staat ingeschreven af.  

5.6 Conclusies 

Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt er een vergelijking gemaakt tussen de woningzoekenden bij 

Wooninc. en bij Woonbedrijf. In tabel 5.13 is dit in een tabel weergegeven. 

Bij Woonbedrijf zijn meer dan twee keer zoveel woningzoekenden actief als bij Wooninc. Gemiddeld 

geven de woningzoekenden bij Woonbedrijf meer reacties per woningzoekende. Doordat Woonbedrijf 

een groter aanbod heeft, kunnen woningzoekenden daar meer reacties geven. 

Bij beide corporaties zijn vooral woningzoekenden onder de 30 jaar actief. Dit is ook de groep die het 

meest verhuisgeneigd is. Hoewel Wooninc. naast jongeren senioren als speciale doelgroep heeft, trekt 

Woonbedrijf meer oudere woningzoekenden. Bij Woonbedrijf geven woningzoekenden tussen de 31 en 

54 jaar de meeste reacties, bij Wooninc. is dit de groep tussen de 24 en 30 jaar. 

Bij beide corporaties zijn de woningzoekenden vooral een- en tweepersoonshuishoudens. Bij 

Woonbedrijf is het gemiddeld aantal reacties van drie- of meerpersoonshuishoudens meer dan van de 

een- en tweepersoonshuishoudens. Bij Wooninc. geven juist tweepersoonshuishoudens de meeste 

reacties gevolgd door de eenpersoonshuishoudens. Vijf- of meerpersoonshuishoudens geven relatief 

het minst aantal reacties bij Wooninc. Dit kan ook komen door de focus van Wooninc. op senioren en 

Tabel 5.12 Woningzoekenden bij Woonbedrijf naar woonplaats 

Woonplaats Woningzoekenden Aantal 

reacties 

Gemiddeld 

aantal reacties 

Gemiddeld aantal 

jaren ingeschreven  Abs. Perc. 

Eindhoven  13.989 63,4% 416.757 29,79 4,29 

Geldrop  1.353 6,1% 32.612 24,10 4,00 

Best  344 1,6% 8.799 25,58 3,37 

Veldhoven 732 3,3% 15.548 21,24 3,84 

Valkenswaard 542 2,5% 8.604 15,87 3,92 

Overige plaatsen 

Woonbedrijf actief
1 760 3,4% 15.864 20,87 3,35 

Rest SRE 1.248 5,7% 31.691 25,39 3,05 

Rest Noord-Brabant  868 3,9% 22.223 25,60 2,95 

Buiten Noord-Brabant  2.215 10,0% 57.628 26,02 2,68 
1 

Het gaat om de volgende plaatsen: Bladel, Nuenen, Son en Breugel en Waalre 
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starters. Dit zijn vaak een- of tweepersoonshuishoudens. Het aanbod van woningen is hier ook op 

afgesteld. Bij Woonbedrijf is het aanbod van eengezinswoningen groter. 

Als gekeken wordt naar de vijf typen woningzoekenden, dan is bij Wooninc. de groep een- en 

tweepersoonshuishoudens tussen de 24 en 30 jaar het grootst. Bij Woonbedrijf de een- en 

tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 30 tot 55 jaar. Bij Wooninc. zoeken relatief meer starters 

een woning. Bij Woonbedrijf is het aandeel gezinnen met kinderen groter onder de woningzoekenden 

dan bij Wooninc. Bij beide systemen geven senioren gemiddeld de minste reacties.  

Daarnaast is er gekeken naar de huidige woonplaats van de woningzoekenden. Als iemand niet in de 

nieuwe woonplaats een woning achterlaat, kan hij aangemerkt worden als vestiger. Deze groep kan een 

achterstand hebben doordat ze nog geen rechten hebben opgebouwd qua inschrijfduur. 

Woningzoekenden die verder weg wonen hebben ook gemiddeld minder inschrijftijd. Bij Wooninc. 

maken ze dan meer kans, omdat hier de woningen worden verdeeld op basis van loting. Zoals te 

verwachten valt, is het percentage vestigers bij Wooninc. groter dan bij Woonbedrijf. Het werkgebied 

van Woonbedrijf is wel groter. 

Tabel 5.13 Vergelijking woningzoekenden bij Wooninc. en Woonbedrijf 

 Wooninc Woonbedrijf 

Aantal woningzoekenden 9.842 22.067 
Gemiddelde aantal reacties 9,47 28 
Meer dan 100 reacties 0,5% 7,1% 

Leeftijd woningzoekenden 

Jonger dan 30 jaar 27,4% is jonger dan 24 
60% onder de 30 jaar 
24-29 jaar: gemiddeld 12,8 reacties 

8,6% 23 jaar of jonger 
42% onder de 30 jaar 
24-29 jaar gemiddeld 30,1 reacties 

30-55 jaar 27,85% 
gemiddeld 8,06 reacties 

41%  

gemiddeld 33,29 reacties 

55 jaar en ouder 10,8% 
71 jaar en ouder: 2,32 reacties 
55-70 jaar: 4,53 reacties 

16,41% boven de 54 jaar 
71 jaar en ouder: 7,47 reacties 
55-70 jaar: 15,92 reacties 

Huishoudensgrootte 

Eenpersoonshuishoudens 59,4%, gemiddeld 9,49 reacties 53,0% , gemiddeld minst racties 

Tweepersoonshuishoudens 28,3%, gemiddeld meeste reacties 28,8% 

Drie of meerpersoons-

huishouden 

9,4% gemiddeld minste aantal reacties 3,17% 5 of meer persoons-
huishoudens, gemiddeld meeste 
reacties van de grote gezinnen 

Typen woningzoekenden 

Starters 26%  13%, na senioren minst aantal reacties 
1-2 persoonshuishoudens 

tussen 24 en 30 jaar 

32%, gemiddeld meeste reacties 26% 

1-2 persoonshuishoudens 

tussen 30 en 55 jaar 

22%  27% 

Gezinnen 9% 18%, gemiddeld meest aantal reacties 
Senioren 11%, gemiddeld minste reacties 16% gemiddeld minst aantal reacties 

Woonplaats 

Eindhovenaar 58,0% 63,4% gemiddeld ook het langst 
ingeschreven 

Vestigers 33,4% 20% hoe verder weg hoe korter de 
inschrijftijd 

 



Vraag en aanbod van woningen 

Technische Universiteit Eindhoven 57 

Geadverteerde woningen in Eindhoven 
‘Op de woningmarkt komen er door vertrek of overlijden van bewoners woningen vrij die in 

principe opnieuw verhuurbaar zijn of verkocht kunnen worden aan nieuwe eigenaar-bewoners. 

In deze situatie vormen de woningen een constante en zijn de bewoners variabel’ 

Smit, 1991 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de woningen. Een woning behoort bij de ‘bezette 

woningvoorraad’ totdat de bewoner de woning verlaat door verhuizing of overlijden. In dit onderzoek 

worden twee systemen om woonruimten te verdelen onder woningzoekenden in Eindhoven vergeleken: 

het lotingsmodel van Wooninc. met het aanbodmodel van Woonbedrijf. Het grootste verschil tussen 

beide systemen is het rangordecriterium. Wooninc. verloot de woningen onder de woningzoekenden. 

Bij Woonbedrijf is het rangordecriterium de inschrijftijd. 

Om de twee systemen te vergelijken is gebruik gemaakt van cijfers van Wooninc. over Kansrijk Huren en 

van cijfers van Woonbedrijf over hun eigen aanbodmodel. Beide datasets beslaan de periode van 

januari 2010 tot en met december 2011. In paragraaf 6.2 zal gekeken worden naar de geadverteerde 

woningen van Wooninc. en Trudo en in paragraaf 6.3 zullen de advertenties van Woonbedrijf worden 

geanalyseerd. In paragraaf 6.4 worden deze met elkaar vergeleken. 

Om de woningen te vergelijken zal er gekeken worden naar de populariteit van de woningen. Dit zal 

onder andere gedaan worden aan de hand van de reactiegraad. De reactiegraad is het gemiddeld aantal 

reacties per geadverteerde woning: 
 

Er kan geconcludeerd worden dat hoe populairder de woning is, hoe hoger de reactiegraad is. Hierbij 

plaatst Smeets (2010) wel de kanttekening dat een hoge reactiegraad “vaak het gevolg is van de 

kwalitatieve woningnood”. Daarnaast zijn sommige woningen slechts voor een beperkte groep 

toegankelijk door gestelde passendheidscriteria, zoals een leeftijdgrens van 55 jaar en ouder. Hierdoor 

kunnen impopulaire woningen juist een hoge reactiegraad krijgen doordat ze alleen voor een beperkte 

doelgroep toegankelijk zijn. Hierom zullen bij het analyseren van de data ook de gestelde 

passendheidscriteria meegenomen worden 

6.2 Wooninc. 

In totaal heeft Wooninc. 6.734 huurwoningen, 259 

eenheden in verzorgingstehuizen en 343 overige 

woongelegenheden. Vergeleken met de regio 

heeft Wooninc. relatief weinig eengezinswoningen, 

zie tabel 6.1. Wel heeft Wooninc. veel 

appartementen met lift. In 2010 is 10,7% van het 

de huurwoningen opnieuw verhuurd. In 2007, 

2008 en 2009 was de mutatiegraad 9,4 (CFV, 2011). 

n 2010 en 2011 heeft Wooninc. 637 advertentie geplaatst op Kansrijk Huren. Hiervan waren 30 voor 

parkeerplaatsen of garages. Deze worden in dit onderzoek niet meegenomen en verder dus 

overgeslagen. In totaal zijn er dus 607 woonruimten aangeboden op KansrijkHuren.nl door Wooninc. 

Hierop kwamen in totaal 134.195 reacties binnen. Dit is een reactiegraad van 221,1. In 2011 kwamen er 

6

Tabel 6.1 Woningbezit Wooninc. vergeleken met de regio 

Eindhoven (CFV, 2011) 

 
Wooninc Regionaal 

Eengezinswoningen 36,4% 57,1% 

Appartement zonder lift 11,8% 13,7% 

Appartement met lift 43,5% 22,2% 
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gemiddeld 100 reacties meer per advertenties. In 2010 was de reactiegraad maar 171,8. In 2011 was hij 

276,4. Als gekeken wordt naar de verdeling van het aantal reacties, kreeg ongeveer een derde van de 

advertenties 30 of minder reacties. 15,1% kreeg meer dan 500 reacties en 22,4% kreeg tussen de 250 en 

500 reacties. 

In meer dan de helft van de advertenties, 51,9%, wordt er een passendheidscriterium gesteld. Bij 85 

woonruimten was de maximale leeftijd 29 jaar. Op deze advertenties kwamen gemiddeld 208,6 reacties. 

Hierbij kreeg er een deel minder dan 50 reacties, maar ook sommige meer dan 500 reacties. 

De overige 37,9% zijn gelabeld voor oudere woningzoekenden. 1,6% voor 40 jaar en ouder, 4,1% voor 

50 jaar en ouder en 32,1% voor 55 jaar en ouder. Doordat een kleinere groep van de woningzoekenden 

kan reageren op deze woningen, is de reactiegraad van deze woningen gemiddeld lager. De woningen 

die voor alle leeftijden zijn, krijgen gemiddeld 383,2 reacties. De woningen geschikt voor senioren 

slechts rond de 20. 

6.2.1 Woningtype 

In deze paragraaf zullen de woningen die door Wooninc. via het lotingsmodel van Kansrijk Huren in 

2010 en 2011 zijn geadverteerd worden geanalyseerd naar woningtype. Om later te kunnen vergelijken 

met de analyse van de cijfers van Woonbedrijf is er voor gekozen om een uniforme indeling te maken in 

vijf categorieën: 

1. Appartementen met lift 

2. Appartementen zonder lift 

3. Eengezinswoningen 

4. Seniorenwoningen 

5. Kamers 

Door gestelde passendheidscriteria zijn sommige woningen slechts voor oudere woningzoekenden 

toegankelijk. Hierom is er voor gekozen om een aparte groep te maken met woningen voor senioren. De 

woningen die gelabeld zijn voor 45 of voor 55 jaar en ouder, zijn allemaal ingedeeld bij 

seniorenwoningen. 

In figuur 6.1 is te zien hoe de verdeling is van de advertenties over de verschillende woningtypen. De 

meeste aangeboden woningen zijn appartementen met 

lift en seniorenwoningen. Hierna volgen appartementen 

zonder lift. Slechts 3% van de aangeboden woonruimten 

betrof een kamer. Zoals in dit aanbod ook te zien is richt 

Wooninc. zich naast huurwoningen zonder specifieke 

eisen vooral op senioren. Ook jongeren horen tot hun 

doelgroep. Dit is te zien als gekeken wordt naar de 

leeftijdscriteria die worden gesteld. Bij 85 woningen is de 

maximale leeftijd namelijk 29 jaar. Hieronder vallen de 15 

aangeboden kamers, maar ook 57 appartementen met lift 

en 13 zonder lift. 

In paragraaf 5.5.1 is gekeken naar de leeftijd van de 

woningzoekenden bij Wooninc. Hier valt op dat een 

relatief klein deel 55 jaar en ouder was (10,8%) ten 

opzichte van het aantal woningen dat apart voor deze 

doelgroep is geadverteerd (36%). In tabel 6.2 is te zien dat 

 

Figuur 6.1 Verdeling advertenties Wooninc. naar 

woningtype 
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er gemiddeld maar 19,8 reacties 

komen op een seniorenwoning. Op 

basis hiervan is echter lastig om 

iets te zeggen over de populariteit 

van dit type woning, omdat hij 

maar voor een beperkte groep 

woningzoekenden toegankelijk is. 

In tabel 6.2 is ook te zien dat 

appartementen met lift gemiddeld minder reacties krijgen dan de appartementen zonder lift. Verder is 

te zien dat de eengezinswoningen de meeste reacties per advertentie krijgen. Dit is een relatief populair 

woningtype. Dit kan ook komen doordat slechts 8,2% van de geadverteerde woonruimten 

eengezinswoningen zijn. 

Het aantal aangeboden kamers is zeer klein, slechts 15. Gemiddeld kreeg een kamer wel meer reacties 

dan een seniorenwoning. Er geldt bij alle kamers een leeftijdgrens tot en met 29 jaar. Hierdoor is 

ondanks het kleine aanbod van slechts 3% dit type woonruimte redelijk populair. Opvallend hierbij is 

het verschil in aantal reacties van kamers aangeboden in 2010 en in 2011. In 2010 was het gemiddeld 

aantal reacties 47,0, in 2011 was dit 128,7. 

6.2.2 Locatie 

In deze paragraaf worden de woningen ingedeeld op basis van de locatie van de woning. De meeste 

woningen, 526, zijn in Eindhoven. Daarnaast bood Wooninc. in 2010 en 2011 via Kansrijk Huren nog 

woningen aan in Best, Geldrop en Heeze. 10,8% van de advertenties betreft woningen in Geldrop en 2,5% 

in Best. Slechts 2 woningen werden in Heeze aangeboden. Deze kregen gezamenlijk 425 reacties, zie 

ook bijlage 7. 

De meeste reacties kwamen gemiddeld voor woningen uit Eindhoven. Op de woningen uit Best kwamen 

gemiddeld maar 47,5 reacties. Dit betreft ook voor de helft seniorenwoningen waar het hoogste aantal 

reacties 16 was en zelfs 2 advertenties die maar 1 reactie kregen. De overige woningen in Best waren op 

één na allemaal voor jongeren gelabeld. 

In Geldrop werden 66 woningen aangeboden. Hierop kwamen gemiddeld 103,4 reacties. De helft van 

deze woningen waren gelabeld voor senioren. Deze kregen gemiddeld 13,4 reacties. De overige 

woningen kregen gemiddeld 188,1 reacties.  

Er zal verder ingezoomd worden op Eindhoven. Hiervoor is Eindhoven in 19 wijken gedeeld. In bijlage 6 

zijn deze wijken in een kaart weergegeven. In figuur 6.2 zijn voor de wijken in Eindhoven het aantal 

advertenties van woningen van Wooninc. percentueel weergegeven met daarnaast het woningbezit van 

Wooninc. in die wijk percentueel. Meer dan 20% van het woningbezit van Wooninc. is in de wijk 

Ontginning in Woensel Noord. Ook betreft 18,6% van de advertenties een woning in die wijk. In de wijk 

Erp heeft Wooninc. 64 woningen. Hiervan is er geen een geadverteerd in 2010 en 2011. 

Als het woningbezit wordt vergeleken met het aantal advertentie in een wijk. Zijn er veel woningen 

aangeboden in Meerhoven, de Laak en het Centrum. In Kortonjo zijn relatief weinig woningen 

aangeboden in verhouding tot het bezit. Al deze wijken hebben ook een lage reactiegraad. 

In bijlage 7 is per wijk het aantal reacties per advertenties weergegeven. De wijk Ontginning, met het 

grootste percentuele woningbezit en een groot aanbod heeft per advertenties gemiddeld 264,2 reacties. 

Dit is boven gemiddeld voor Eindhoven, maar niet ver daar boven. Dit kan er op wijzen dat de wijk 

Ontginning een populaire wijk is. 

Tabel 6.2 Advertenties van Wooninc. ingedeeld op basis van woningtypen 

Woningtype Aantal 

advertenties 

Aantal 

reacties 

Reactie-

graad 

Appartementen met lift 225 66.273 294,5  

Appartementen zonder lift 98 40.516 413,4  

Eengezinswoningen  49 21.846 445,8 

Seniorenwoningen 220 4.365 19,8  

Kamers 15 1.195 79,7  
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Een echte uitschieter qua reactiegraad is Oud-Stratum met 520,7 reacties per woning. De andere twee 

wijken in stadsdeel Stratum, Kortonjo en Putten, krijgen echter juist weer minder reacties. Daarentegen 

trekken de wijken in stadsdeel Gestel: Oud Gestel en Oud Kasteel veel reacties. 

De wijk Halve maan had slechts 6 advertenties met een reactiegraad van 16,2. Dit betrof allemaal 

seniorenwoningen. In de vorige paragraaf was al te zien dat dit woningtype gemiddeld minder reacties 

kreeg dan de andere woningtypen. 

6.2.3 Huurprijs 

Hoewel de huurprijs voor iedere huurder anders is door de huurtoeslag, kunnen de woningen hierop 

wel worden ingedeeld. Aan de hand van de huurtoeslaggrenzen, zie tabel 6.3, zijn er vier groepen 

gedefinieerd. In bijlage 8 is de berekening van de huurtoeslag gegeven waarin bij stap 2 en stap 7 de 

 
Figuur 6.2 Verdeling woningbezit en aanbod van Wooninc per wijk in Eindhoven 

Tabel 6.3 Huurtoeslaggrenzen 2011 (Belastingdienst, 2011) 

Situatie 
Jonger dan 

23 jaar 

23 jaar of ouder 

 
Een of twee 

persoonshuishouden 

Drie of meerpersoons-

huidhouden 

Rekenhuur tot €361,66 100%
1 

100%
1 

100%
1 

Rekenhuur vanaf €361,66 tot €517,64 0%
2 

75% 75% 

Rekenhuur vanaf €517,64 tot €554,76 0%
2 

0% 75% 

Rekenhuur vanaf €554,76 tot €652,76 0%
2 

0%
4 

0%
4 

Rekenhuur hoger dan €652,52 0%
3 

0%
3 

0%
3 

Leesvoorbeeld: Voor een tweepersoonshuishouden van 23 jaar en ouder met een huur van €530 is de huurtoeslag 

opgebouwd uit 100% vergoeding over het verschil tussen de minimale huur en de eerste huurtoeslaggrens van €361,66 plus 

75% van het bedrag tussen de €361,66 en 517,64 plus 0% over het bedrag tussen de €517,76 en de €530. 
 

1 
Een minimale basishuur moet de huurder zelf betalen, hierboven tot de toeslaggrens wordt voor 100% vergoedt. 

2 
Als de aanvrager een kind heeft of gehandicapt is krijgt hij boven deze grens ook huurtoeslag. 

3 
In uitzonderlijke situaties wordt er ook huurtoeslag gegeven boven de bovenste huurtoeslaggrens. 

4 
Als de aanvrager een eenpersoonshuishouden is, of iemand in het huishouden is 65 jaar of ouder of de woning is aangepast 

vanwege een handicap. Dan kan er nog 50% vergoed worden over het bedrag boven de €554,76. 
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genoemde bedragen worden 

uitgelegd. 

De laagste categorie loopt tot 

€361,66. Dit is de grens tot 

waar mensen tot 23 jaar 

huurtoeslag kunnen krijgen. De 

tweede categorie gaat voor 

appartementen tot €517,51 en voor eengezinswoningen tot €554,76. Zoals in tabel 6.3 te zien is, zijn dit 

respectievelijk de huurtoeslaggrenzen voor één- en tweepersoonshuishoudens en voor drie- of 

meerpersoonshuishoudens van 23 jaar en ouder. Er wordt van uitgegaan dat een- en 

tweepersoonshuishoudens een appartement zoeken en drie- of meerpersoonshuishoudens een 

eengezinswoning. In de volgende categorie zitten woningen waar in sommige situaties de huurder 

huurtoeslag krijgt. In de laatste categorie zitten woningen boven de bovenste huurtoeslaggrens. 

In tabel 6.4 is te zien hoeveel advertenties en hoeveel reacties er op elke categorie zijn binnengekomen. 

Het minst aantal reacties per woning is voor woningen boven de bovenste aftoppingsgrens. Deze zijn 

beduidend minder populair. Hiervoor krijgen woningzoekenden ook geen huurtoeslag. Er zijn meer 

woningen tussen de eerste en tweede huurtoeslaggrens geadverteerd dan onder de onderste 

huurtoeslaggrens. Wel zijn woningen in beide categorieën even populair. De reactiegraad is namelijk 

ongeveer gelijk. Woningen boven de tweede huurtoeslaggrens van €517,64 voor appartementen en 

€554,76 voor eengezinswoningen is echter beduidend lager. Deze zijn dus ook minder gewild. Echter 

een gedeelte van deze woningen zijn ook seniorenwoningen waarop maar een beperkt gedeelte van de 

woningzoekenden mag reageren. Deze Wooninc.plus appartementen vallen namelijk voor een groot 

gedeelte in de duurdere huursegmenten. 

6.3 Woonbedrijf 

Net als bij het lotingsmodel van Wooninc. zal in 

deze paragraaf het woningaanbod van 

Woonbedrijf worden bekeken op basis van 

woningtype, locatie en huurprijs. In totaal heeft 

Woonbedrijf 28.393 huurwoningen 

(Woonbedrijf, 2012). In tabel 6.5 is de verdeling 

gemaakt. Deze lijkt op de verdeling regionaal 

van sociale huurwoningen. In 2010 is 7,6% van de huurwoningen opnieuw verhuurd. De mutatiegraad 

was de jaren ervoor iets lager, maar is onder het landelijk gemiddelde (CFV, 2011). 

In totaal zijn er 3.000 woningen aangeboden door Woonbedrijf in 2010 en 2011 via advertenties op hun 

eigen website. Bij het overgrote deel, 2.336 woningen, werden in de advertentie geen 

passendheidscriteria gesteld. Bij de overige 22,1% werden wel passendheidseisen gesteld aan de 

woningzoekenden. Het betrof in de meeste gevallen een leeftijdsgrens, ruim 76%. Dit werd soms 

gesteld in combinatie met een minimaal of maximaal inkomen en/of een maximale huishoudensgrootte. 

Op de 3.000 advertenties kwamen in totaal 605.626 reacties. Dat is gemiddeld 201,9 reacties per 

advertentie. In 2011 is het aantal reacties per advertentie iets gedaald ten opzichte van 2010, 

respectievelijk 195,7 en 208,0. 

Tabel 6.5 Woningbezit Woonbedrijf. vergeleken met de regio 

Eindhoven (CFV, 2011) 

 
Woonbedrijf Regionaal 

Eengezinswoningen 61,0% 57,1% 

Appartement zonder lift 13,1% 13,7% 

Appartement met lift 18,6% 22,2% 

 

Tabel 6.4 Advertenties van Wooninc. ingedeeld op basis van huurprijs 

Gemiddelde huurprijs 

advertentie 

Aantal 

advertenties 

Aantal 

reacties 

Reactie-

graad 

Huur< €361,66 141 33.817 239,8 

Huur €361,66 - €517,64/554,76 349 91.551 262,3 

Huur €517,64/554,76 - €652,52 99 7.633 77,1 

Huur> €652,52 18 1.194 66,3 
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Tabel 6.7 Woningbezit Woonbedrijf per plaats 

Plaats Woning-

bezit 

Advertenties Advertenties/ 

woningbezit 

Eindhoven 22.370 2.402 10,74% 

Best 412 10 2,43% 

Bladel 71 20 28,17% 

Geldrop 2.526 344 13,62% 

Nuenen 187 12 6,42% 

Son 151 13 8,61% 

Valkenswaard 459 83 18,08% 

Veldhoven 994 106 10,66% 

Waalre 193 10 5,18% 

 

Figuur 6.4 Reactiegraad Woonbedrijf per plaats 

 

 

6.3.1 Woningtype 

Net als bij Wooninc. worden er vier soorten woningen 

onderscheiden. Woonbedrijf verhuurt ook kamers aan 

studenten. Dit gebeurt via een apart onderdeel, namelijk 

Vestide. Deze kamers zijn verder niet meegenomen in dit 

onderzoek, omdat deze alleen voor voltijds studenten in 

Eindhoven zijn bedoeld. In figuur 6.3 is de verdeling van de 

advertenties over vier categorieën te zien. 

De meeste woonruimte die zijn aangeboden zijn de eengezinswoningen, namelijk 45% van de 

aangeboden woningen. In tabel 6.6 is te zien dat dit type het meest gewild was. Gemiddeld kwamen er 

286 reacties per advertentie. Slechts 14% van de woningen was gelabeld voor senioren1. Hierop 

kwamen verhoudingsgewijs ook minder reacties binnen, gemiddeld 58 per advertentie. Er werden 

ongeveer even veel appartementen met lift en zonder lift aangeboden. Wel kregen de appartementen 

zonder lift gemiddeld iets meer reacties. Appartementen zonder lift zijn daarom minder gewild. Dit kan 

komen doordat appartementen met lift duurder zijn. 

6.3.2 Locatie 

Woonbedrijf haar woningbezit is verdeeld over negen plaatsen. De meesten, 81,8%, zijn in Eindhoven. 

9,2% in Geldrop en de overige 10% verdeeld over Best, Bladel, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, 

Veldhoven en Waalre. In tabel 6.7 zijn de locaties van de advertenties vergeleken met de locaties van 

het woningbezit. De aangeboden woningen zijn een redelijke afspiegeling van het woningbezit van 

Woonbedrijf. In Valkenswaard en Bladel is het aantal advertenties ten opzichte van het woningbezit 

hoger dan gemiddeld. In Best en Waalre zit dit juist onder gemiddeld. 

In figuur 6.4 zijn de reactiegraden voor de verschillende plaatsen weergegeven. De meeste reacties per 

advertentie komen binnen op woningen uit Eindhoven en Best. De minste op woningen uit Bladel. Ook 

advertenties voor Valkenswaard en Waalre trekken weinig reacties. 

                                                           
1
 Woningen die gelabeld zijn voor 45, 55 of 65 jaar en ouder worden aangemerkt als seniorenwoning.  

Tabel 6.6 Advertenties van Woonbedrijf ingedeeld op basis van woningtypen 

Woningtype Aantal 

advertenties 

Aantal 

reacties 

Reactie-

graad 

Appartementen met lift 627 73.998 118,0 

Appartementen zonder lift 587 112.961 192,4 

Eengezinswoningen  1.353 392.444 290,1 

Seniorenwoningen 433 26.223 60,6 

 

 
 

Figuur 6.3 Verdeling advertenties 

Woonbedrijf naar woningtype 
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Omdat de meeste woningen in Eindhoven worden aangeboden, zal hier dieper op worden ingegaan. In 

bijlage 6 is Eindhoven in 19 wijken ingedeeld. In bijlage 7 is per wijk het aantal advertenties en aantal 

reacties gegeven. De meeste woningen binnen Eindhoven werden aangeboden in Oud-Tongelre, Oud-

gestel en Putten. Op advertenties uit Oud-Tongelre en Putten kwamen gemiddeld ongeveer 200 

reacties, op advertenties uit Oud-gestel iets minder, rond de 170. De advertenties in stadsdeel Gestel, 

waar naast Oud-Gestel de wijken Rozenknopje en Oud-Kasteel bij horen, krijgen gemiddeld het minst 

aantal reacties. De minste woningen werden aangeboden in Meerhoven. Hier kwamen wel gemiddeld 

de meeste reacties voor binnen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Meerhoven een populaire wijk 

is, maar dit kan ook komen door het kleine aanbod dat Woonbedrijf in deze wijk heeft. 

6.3.3 Huurprijs 

In 6.2.3 zijn de verschillende huurprijscategorieën uitgelegd. In tabel 6.8 is te zien hoeveel reacties er op 

elke categorie zijn binnengekomen. De meeste advertenties vallen tussen de eerste en tweede 

aftoppingsgrens, 66,2%. Voor deze woningen was de reactiegraad ook het hoogst. De reactiegraad voor 

woningen boven de bovenste huurtoeslaggrens is het laagst. Hier kwam maar gemiddeld 53 reacties per 

advertentie binnen. Dit kan komen doordat bij 128 van de woningen in deze categorie een 

passendheidscriterium werd gesteld. 125 daarvan, 71,8 % van de huurwoningen boven de 

huurtoeslaggrens, werd een 

minimale inkomenseis 

gesteld. Voor woningen in 

het goedkoopste segment 

kwamen gemiddeld 191,1 

reacties per advertentie 

binnen. 18,1% van de 

aangeboden woningen viel 

ook in deze categorie. 

6.4 Conclusie 

Als afsluiting van dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de verschillen en overeenkomsten tussen de 

woningen die zijn aangeboden bij Wooninc. en bij Woonbedrijf. 

In het overzicht in tabel 6.9 is te zien dat Woonbedrijf meer dan vier keer zo veel woningen heeft als 

Wooninc. Ook het aantal advertenties dat Woonbedrijf heeft geplaatst in 2010 en 2011 is bijna vijf keer 

zo veel. 

Wooninc. maakt meer gebruik van passendheidscriteria dan Woonbedrijf. Bij meer dan de helft van de 

advertenties van Wooninc., 51,9%, werd namelijk een passendheidscriterium gesteld. 37,9% van de 

advertenties had een minimale leeftijdseis. Bij Woonbedrijf werd slechts in 22,1% van de advertenties 

een passendheidscriterium gesteld. Het ging hier om eisen wat betreft de leeftijd, de 

huishoudensgrootte en/of het inkomen. Doordat er bij Wooninc. meer eisen worden gesteld, is de 

groep woningzoekenden die kan reageren daar beperkter. Dit zorgt voor gemiddeld minder reacties op 

advertenties waarin een passendheidscriterium wordt gesteld. 

Bij Wooninc. was de reactiegraad iets hoger dan bij Woonbedrijf, respectievelijk 220,4 en 201,9 reacties 

per advertenties. Bij Wooninc. was het hoogste aantal reacties dat één advertentie kreeg 1080 reacties. 

Bij Woonbedrijf was het hoogste aantal reacties op één woning 769. 

Tabel 6.8 Advertenties van Woonbedrijf ingedeeld op basis van huurprijs 

Gemiddelde huurprijs 

advertentie 

Aantal 

advertenties 

Aantal 

reacties 

Reactie-

graad 

Huur< €361,66 553 105.847 191,4 

Huur €361,66 - €517,64/554,76 1.995 447.303 224,2 

Huur €517,64/554,76 - €652,52 276 41.652 150,9 

Huur> €652,52 174 9.228 53,0 
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Als gekeken wordt naar de verschillende typen woningen bij beide corporaties, bestaat bij Wooninc. het 

aanbod voornamelijk uit seniorenwoningen en appartementen met lift. Bij Woonbedrijf worden veel 

eengezinswoningen geadverteerd. Bij beide systemen krijgen seniorenwoning verhoudingsgewijs weinig 

reacties. Wel krijgen deze woningen bij Woonbedrijf gemiddeld ongeveer het dubbele aan reacties als 

bij Wooninc. Dit komt onder andere doordat het mogelijk is voor woningzoekenden van 55 jaar en 

ouder om een automatisch reactieverzoek te doen. Ook was het aandeel oudere woningzoekenden bij 

Woonbedrijf groter dan bij Wooninc. 

Eengezinswoningen zijn bij beide corporaties populair. Bij Wooninc. krijgen ze gemiddeld het hoogst 

aantal reacties. De advertenties van eengezinswoningen die de meeste reacties kregen, hadden tussen 

de 675 en 900 reacties. Maar ook een kwart kreeg minder dan 150 reacties. Bij Woonbedrijf was de 

reactiegraad van eengezinswoningen ook het hoogst. De spreiding van het aantal reacties is iets kleiner 

dan bij Wooninc., namelijk tussen de 13 en 769 reacties. 

Aan de ene kant kunnen woningen uit een wijk veel worden aangeboden, wat wijst op een minder 

populaire wijk. Anderzijds hebben soms deze wijken wel een hoge reactiegraad. Het is daarom niet 

mogelijk op basis van beide aan te geven wat populaire wijken zijn. Ook verschilt dit bij de twee 

onderzochte corporaties. Woningen uit stadsdeel Gestel krijgen bij Wooninc. veel reacties, terwijl bij 

Woonbedrijf de reactiegraad juist laag is voor woningen uit Gestel. Voor Meerhoven is het precies 

andersom. Woonbedrijf bood weinig woningen aan in Meerhoven, maar die hadden wel een boven 

gemiddelde reactiegraad. Wooninc. bood juist relatief veel woningen aan in Meerhoven, maar deze wijk 

leek juist niet populair. De reactiegraad per wijk hangt af van het type woningen dat een corporatie 

aanbood in die wijk. 

Als laatste zijn de woningen ingedeeld op basis van huurtoeslaggrenzen. Woningen boven de bovenste 

huurtoeslaggrens, waar dus geen huurtoeslag voor mogelijk is, zijn bij beide corporaties het minst 

populair. De groep net onder de hoogste huurtoeslaggrens heeft bij Wooninc. relatief weinig reacties. 

Dit komt doordat er in deze groep veel seniorenwoningen vallen. Verder was er ook niet veel verschil in 

reactiegraad tussen de beide corporaties en de verschillende groepen op basis van de huur. 

Tabel 6.9 Vergelijking advertenties van Wooninc. en Woonbedrijf 

 Wooninc. Woonbedrijf 

Totaal aantal woningen 6.734 28.393 

Aantal advertenties 607 3.000 

Gemiddeld aantal reacties 221,1 201,9 

Passendheidscriterium 51,9%, meeste 40/50/55 jaar ouder 22,1% 

Woningtype Percentage Reactiegraad Percentage. Reactiegraad 

Appartementen met lift 37% 294,5 21% 118,0 

Appartementen zonder lift 16% 423,4 20% 192,4 

Eengezinswoningen 8% 445,8 45% 290,1 

Seniorenwoningen 36% 19,8 14% 60,6 

Huurprijs Percentage Reactiegraad Percentage Reactiegraad 

Huur < €361,66 23% 239,8 18% 191,4 

Huur €361,66 - €517,64/554,76 57% 262,3 67% 224,2 

Huur €517,64/554,76 - €652,52 16% 77,1 9% 150,9 

Huur > €652,52 3% 66,3 6% 53,0 
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Weigeringen 
‘We zien dat onze woningzoekenden als consument hun afwegingen maken om de door hen 

gewenste woning te bemachtigen. Woningen worden regelmatig meerdere malen 

aangeboden voordat een huurder de woning accepteert.’ 

Woonbedrijf, 2011 

7.1 Inleiding 

Bij de verschillende systemen van woonruimteverdeling blijkt dat niet elke aanbieding van een woning 

aan een woningzoekende, leidt tot de verhuring van die woning: de woningzoekende kan de woning 

namelijk weigeren. 

In de jaren negentig was een van de verwachtingen van corporaties bij de invoering van het 

advertentiemodel dat het aantal weigeringen lager zou zijn en dat hierdoor de woningen sneller 

verhuurd zouden worden. Voor een deel van de corporaties kwam deze verwachting uit, maar ook een 

deel gaf in onderzoek van Kullberg (1996) aan dat het juist niet sneller gaat. Bij een derde van de 

corporaties bleek het aandeel woningen dat door de eerste kandidaat wordt geaccepteerd kleiner of 

gelijk te zijn aan voor de invoering van het aanbodmodel. 

Ook verwachtte men dat de invoering van het lotingsmodel het aantal weigeringen positief zou 

beïnvloeden. Uit onderzoeken die Kromhout en Zeelenberg (2009) hebben bestudeerd lijkt een positief 

effect op het aantal weigeringen bij loting. ‘Dit wordt deels verklaard door de onvoorspelbaarheid: de 

aangeboden woning voelt als een lot uit de loterijen je weet niet wanneer je weer een woning 

aangeboden krijgt.’ (Kromhout en Zeelenberg, 2009) Echter hierdoor kunnen woningzoekenden ook 

ongericht gaan reageren op woningen om meer kans te maken. Het gevolg kan zijn dat loting een 

negatief effect heeft op het aanbiedingsresultaat. 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de weigering bij twee woonruimteverdelingsmodellen die in 

Eindhoven worden gehanteerd. In de volgende paragraaf zal eerst worden ingegaan op de redenen en 

gevolgen van woningweigeringen. In paragraaf 7.3 zullen weigeringen bij verschillende typen woningen 

vergeleken worden bij het lotingsmodel van Wooninc. en het aanbodmodel van Woonbedrijf. In 

paragraaf 7.4 zal voor verschillende typen woningzoekenden het aantal weigeringen en aanbiedingen 

worden beschreven bij Wooninc. en Woonbedrijf. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

7.2 Redenen en gevolgen 

De woningzoekende heeft vaak een reden om de woning te weigeren. Deze weigeringen hebben ook 

gevolgen. In deze paragraaf zal gekeken worden naar deze twee punten. 

7.2.1 Redenen van weigering 

De eerste vraag is: Waarom weigeren woningzoekenden aangeboden woningen? Woonbedrijf en 

Wooninc. hebben beide een lijst aangeleverd met redenen die woningzoekenden geven om een woning 

te weigeren. De lijst van Woonbedrijf bevat in totaal 14.990 regels met een nummer van de 

woningzoekenden. Bij bijna 7.000 is niets ingevuld. De overige 8.000 zijn door de woningzoekenden in 

eigen woorden omschreven. De lijst van Wooninc. bevat 444 redenen. Hierbij is aangegeven welke 

advertentie het ging en het nummer van de woningzoekende. De redenen waren meer uniform 

opgeschreven. Hierdoor is het makkelijker te vergelijken met elkaar, maar vaak gaat er ook informatie 

verloren. Om de redenen van beide corporaties te vergelijken zijn ze ingedeeld in een aantal 

7
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categorieën. Vaak zijn redenen onder meerder kopjes onder te brengen of gaat het om een combinatie 

van verschillende redenen. Hieronder wordt geprobeerd in grote lijnen de redenen van weigering weer 

te geven. 

De meeste woningzoekenden bij Woonbedrijf en Wooninc. gaven als reden van weigering dat de 

woning niet naar wens was. Bij Wooninc. werd op vier punten de woning afgekeurd: 

• De woning voldeed niet aan het gewenste woningtype 

• De woning voldeed niet aan de gewenste grootte 

• De woning voldeed niet aan de gewenste locatie 

• De woning voldeed niet aan de gewenste prijsklasse 

Het eerste punt werd het minst vaak, 52 keer, genoemd van deze punten. Het vaakst, 67 keer, werd 

hiervan de laatste genoemd. Ook bij Woonbedrijf werden deze punten genoemd. Deze werden vaak iets 

toegelicht met wat er precies mis was met de woning. Zo werd er bij het verkeerde woningtype 

gesproken over de indeling en de etage. Bij de gewenste locatie werd enerzijds gekeken naar de ligging, 

bijvoorbeeld ‘Woning te dicht bij school’. Maar anderzijds ook naar de wijk: ‘wil toch liever in andere 

wijk wonen’. 

Daarnaast werd bij beide corporaties regelmatig als argument aangehaald dat de woning niet naar wens 

was omdat er teveel moet worden opgeknapt. Bij Woonbedrijf was de woning ook niet naar wens, 

omdat het geen nieuwbouw was. Er werd dan genoteerd dat de woningzoekende liever nieuwbouw 

wilde. Daarnaast werd er ook regelmatig niet specifiek ingegaan op wat er mis was met de woning, 

maar dat hij niet paste bij de woonwens. 

Een van de redenen dat de woning niet naar wens was, was dat de woning niet voldeed aan de 

gewenste prijsklasse. Er zijn ook andere financiële redenen te onderscheiden. Zo is bijvoorbeeld de 

economische crisis merkbaar in de woonruimteverdeling. Een deel van de woningzoekenden weigert 

namelijk de woning omdat de eigen koopwoning nog moet worden verkocht bij Woonbedrijf. 

Bij Woonbedrijf zijn ook de afwijzingen, weigering van de woningzoekende door de corporatie, 

meegeteld als weigering. Als de woningzoekende de woning aangeboden zal krijgen, moet hij bij 

Woonbedrijf op intakegesprek komen. Op dit intakegesprek wordt gecontroleerd of de 

inschrijfgegevens kloppen. Als dit het geval is, wordt de woning officieel aangeboden De 

woningzoekende kan ook worden afgewezen. Hij voldoet bijvoorbeeld niet aan de gestelde criteria of 

heeft niet de juiste gegevens verstrekt. Bij Woonbedrijf telt dit mee in het aantal weigeringen. In 4,9% 

van de weigeringen bij Woonbedrijf paste de woningzoekende niet bij de woning door het gestelde 

passendheidscriterium. Ook kon bij 5% van de weigeringen de woningzoekende de juiste papieren niet 

tonen om bijvoorbeeld te controleren dat de inschrijvingstijd klopt en werd om die reden afgewezen. 

Ook huurschulden zijn voor Woonbedrijf een reden om een woningzoekende geen woning aan te 

bieden. 

Bij Woonbedrijf was er in een groot aantal gevallen van weigeringen, 12%, sprake van verkeerde timing. 

Dit kan te maken hebben met de periode die ontstaat tussen de reactie van de woningzoekende op 

advertentie en de aanbieding van die woning. Hierdoor heeft de woningzoekende geen rekening 

gehouden dat hij de woning nog krijgt aangeboden. Ook heeft de woningzoekende vaak plannen 

gemaakt, zoals vakantie. Soms gebeuren er ook onverwachtse dingen zoals ziekte en 

ziekenhuisopnames. Hierdoor kan de woningzoekende niet op de afspraak komen en laat het aanbod 

voorbijgaan. 
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De een na grootste groep weigeringen bij Woonbedrijf komt van woningzoekenden die niet komen op 

dagen. Een op de zes genoteerde redenen is dat de woningzoekende weg blijft zonder reactie. Ook bij 

Wooninc. komt in 6% van de gevallen de woningzoekende niet op dagen. 

Dit beeld wordt vertroebeld door de groepsbezichtigingen die Woonbedrijf sinds twee jaar houdt. De 

eerste tien of vijftien woningzoekenden op de lijst worden uitgenodigd de woning waarop ze hebben 

gereageerd te komen bekijken op een bepaald tijdstip. Men kan dan direct doorgeven of men 

geïnteresseerd in de woning is of niet. Woningzoekenden die niet naar de bezichtiging komen en niets 

laten weten, tellen ook als een weigering. Dit wordt genoteerd als ‘niet op komen dagen’. Iedere 

medewerker bij Woonbedrijf heeft dit op een andere manier genoteerd. Soms wordt duidelijk dat het 

om een intakegesprek of een groepsbezichtiging gaat, maar vaak echter niet. Hierdoor is het onduidelijk 

in hoeverre dit het woonruimteverdeelproces vertraagt. In het geval dat de woningzoekende op een 

intakegesprek niet op komt dagen, duurt het verhuurproces langer. De volgende woningzoekende moet 

worden uitgenodigd en de afspraak kan vaak pas een paar dagen later worden gemaakt. Bij een 

groepsbezichtiging wordt deze woningzoekende overgeslagen. 

Daarnaast zorgen de groepsbezichtigingen van Woonbedrijf voor extra aantal weigeringen. Indien een 

woningzoekende op de bezichtiging niet geïnteresseerd is, telt dit namelijk als een weigering. Dit 

betekent echter niet dat die woningzoekende de woning ooit echt aangeboden had gekregen. Iemand 

die een langere inschrijftijd had, had de woning ook al kunnen accepteren. 

Er is door verkeerde timing ook een andere mogelijkheid: de woningzoekende is reeds voorzien. Bij 

Wooninc. was in 4,5% van de gevallen het zo dat de woningzoekende al voorzien was. Ook bij 

Woonbedrijf is regelmatig de woningzoekende al voorzien. Bij Woonbedrijf worden de woningen 

namelijk verdeeld op basis van inschrijftijd. Hierdoor is een woningzoekende met een lange inschrijftijd 

kansrijk. Er kunnen namelijk meerdere woningen aan één woningzoekende tegelijkertijd worden 

aangeboden. Voor verschillende woningen is hij door zijn lange inschrijftijd de hoogst genoteerde 

kandidaat. Aangezien hij maar één woning kan accepteren, moet hij er minimaal één weigeren. Bij 10% 

van de weigeringen is er sprake dat de woningzoekende een andere woning aangeboden heeft 

gekregen en geaccepteerd. Bij Wooninc. komt dit minder snel voor, doordat het uitzonderlijk is dat 

iemand twee keer als eerste uitgeloot wordt. De kans hierop neemt wel toe als er minder reacties zijn 

op een bepaald type woning. Ook kan de woningzoekende via een andere weg al voorzien zijn. 

Bij Woonbedrijf speelt hier ook de snelheid van het woonruimteverdeelproces een rol. Nadat de woning 

is geadverteerd wordt gezocht naar een huurder onder de woningzoekenden die hebben gereageerd. 

De woningzoekende die de woning krijgt aangeboden, krijgt ook enkele dagen bedenktijd. In deze tijd 

kunnen andere kandidaten reageren op andere geadverteerde woningen. Hierdoor kan het zo zijn dat 

men een andere woning heeft gezien die later is geadverteerd en deze woning liever wil. 

Dit effect wordt enigszins beperkt doordat bij Woonbedrijf een woningzoekende niet onbeperkt reacties 

mag geven. Indien er onbeperkt reacties mogen worden gegeven, kan de woningzoekende onder het 

motto van ‘niet geschoten is altijd mis’ de keuze hebben uitgesteld tot hij die woning echt aangeboden 

krijgt. (Kullberg, 2001 en Van Kempen en Idamir, 2003). Bij Woonbedrijf mag een woningzoekende 

echter op maximaal drie woningen tegelijkertijd reageren, zie ook paragraaf 4.3.2. Zolang de 

advertentie nog online staat, kan de reactie nog ongedaan worden gemaakt en op een andere woning 

worden gereageerd. Wanneer de advertentie wordt verwijderd, wordt de reactie definitief. Hierna kan 

de woningzoekende weer op andere woningen reageren. Dit zorgt er voor dat woningzoekende een 

keuze moet maken uit de beschikbare woningen. Door de woningzoekende te beperken in het aantal 
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reacties zou de acceptatiegraad theoretisch hoger zijn dan als er onbeperkt mag worden gereageerd. In 

1996 kon Kullberg (1996) dit verband echter niet aantonen. 

Daarnaast zijn woningzoekenden met een lange inschrijftijd bij Woonbedrijf ook op een andere manier 

kansrijk. Naast dat ze meerdere woningen tegelijk krijgen aangeboden, hebben ze ook de volgende keer 

weer een grote kans om hoog te eindigen. Omdat de woningen worden verdeeld op basis van 

inschrijftijd, is de woningzoekende verzekerd dat hij bij weigering de volgende keer weer hoog zal 

eindigen. De woningzoekende met een langere inschrijftijd is kansrijk en heeft daarom de mogelijk om 

op een ander aanbod te wachten. (Fitzpatrick &Pawson, 2007). Omdat de inschrijftijd vervalt als de 

woning wordt geaccepteerd, moet naast de afweging of de woning aan hun eisen voldoet, ook de 

afweging gemaakt worden of het verlies van de opgebouwde inschrijftijd opweegt tegen deze nieuwe 

woning. De woningzoekende moet namelijk weer opnieuw inschrijftijd verzamelen om opnieuw te 

kunnen verhuizen. Hij zit jarenlang vast aan die woning en zal hem pas accepteren als hij vele jaren 

vooruit ermee kan (Kullberg, 2001 en Kromhout, 2006). 

Als laatste punt van weigering komt het automatisch reactieverzoek van Woonbedrijf naar voren. 

Woningzoekenden van 55 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om automatisch een reactie te 

plaatsen als er een woning vrijkomt in een complex naar keuze. Vijf woningzoekenden met automatisch 

reactie waren echter overleden toen ze een woning kregen aangeboden. In één geval was de 

woningzoekende in 2008 al overleden. Op vier andere uitnodigingen voor intakegesprek was hij al niet 

komen opdagen. Ook komt het aanbod voor de woning bij automatisch reactieverzoek soms sneller dan 

verwacht. In een aantal gevallen is ook het automatisch reactieverzoek verwijderd, zodat de 

woningzoekende niet nog meer woningen aangeboden krijgt waar hij nog niet op zit te wachten. 

Soms wil iemand met een automatisch reactieverzoek een specifiek type woning in het complex. Zo is er 

bij een 79 jarige woningzoekende het volgende genoteerd: ‘mevr. wil alleen in de ronding wonen, zoals 

iedereen’. Bepaalde woningen in bepaalde complexen blijken meer gewaardeerd te worden door 

woningzoekenden. Zo wordt er ook vaak gevraagd om woningen op de begane grond of juist op een 

hogere verdieping. 

Uit het voorgaande blijkt dat er een verschil zit in wat als weigering wordt geteld tussen beide 

corporaties. Dit heeft gevolg voor het aantal weigeringen. Bij Wooninc. worden de volgende punten als 

weigering geteld: 

- Woningzoekende weigert de woning telefonisch of bij het intakegesprek 

- Woningzoekende weigert de woning na aanbieding 

- Woningzoekende komt niet opdagen 

Bij Woonbedrijf telt daarnaast ook: 

- Afwijzingen van woningzoekende omdat ze niet voldoen aan de passendheidscriteria of omdat ze 

niet de juiste papieren kunnen laten zien. Deze worden bij Wooninc. apart geteld. 

- Weigeringen bij groepsbezichtigingen 

7.2.2 Gevolgen van weigeringen 

Het gevolg van dat de woning wordt geweigerd is dat het verdeelproces langer duurt. Nadat de woning 

is geadverteerd, wordt de woning aangeboden aan de eerste kandidaat. Deze heeft enkele dagen 

bedenktijd om te besluiten of hij de woning wil huren. Hij kan in deze tijd de woning bezichtigen. Als hij 

de woning weigert, zal de woning nogmaals moeten worden aangeboden, dit maal aan de volgende 

kandidaat op de rangordelijst. Ook deze krijgt enkele dagen bedenktijd. Doordat de woning meerdere 

malen moet worden aangeboden inclusief de bedenktijd, duurt het verhuurproces langer. De 
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mutatieleegstand wordt hoger. Het liefst heeft de corporatie namelijk een aansluitende verhuur. Door 

mutatieleegstand loopt de corporatie huurderving. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet elke weigering direct een vertraging van het 

verhuurproces veroorzaakt. Bijvoorbeeld als een woningzoekende niet komt opdagen op een 

groepsbezichtiging heeft dit minder effect op het verhuurproces dan als een woningzoekende niet komt 

op het intakegesprek. Ook een weigering telefonisch direct voor het intakegesprek heeft minder 

gevolgen, als bij het intakegesprek of pas daarna. Dan kan namelijk direct de volgende kandidaat 

worden gebeld om op intakegesprek te komen. 

Het wettelijk opzegtermijn (BW artikel 271: lid 5) is gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum 

van een maand en maximum van drie maanden. Bij Wooninc. en Woonbedrijf is dit een maand. Het is 

moeilijk om binnen deze korte tijd een nieuwe huurder te vinden, zodat de woning aansluitend kan 

worden verhuurd. Vooral als er ook meerdere malen een woning wordt geweigerd. Woonbedrijf plaatst 

haar advertenties een week lang op haar website. Bij Wooninc. krijgen woningzoekenden 48 uur om te 

reageren. Hierdoor heeft Wooninc. meer tijd om onder de kandidaten die gereageerd hebben gezocht 

kan worden naar een huurder. Dit gaat ten koste van klantvriendelijkheid. Woningzoekenden moeten 

namelijk de website meer in de gaten houden om aanbod dat bij hun past niet te missen. 

Om het aantal weigeringen terug te dringen kunnen er sancties worden gezet op weigeren. Bij 29% van 

de corporaties in Nederland kan een woningzoekende maar een beperkt aantal keer een woning 

weigeren of moet men na weigering van een woning op gesprek komen. Bij 71% van de corporaties in 

Nederland kan men onbeperkt de woning weigeren zonder dat dit gevolgen heeft (Hoffman Krul en 

partners, 2009). De gedachte hierachter is dat de corporatie in de advertenties niet alle gegevens van de 

vrijkomende woningen kan geven. Bij bezoek aan de woning kan de woning alsnog niet aan de 

woonwensen voldoen. De mogelijkheid om te weigeren heeft de keuzevrijheid van woningzoekenden 

vergroot (Kullberg, 1997). Hierdoor wordt de woningzoekende niet iets opgedwongen. Het gevolg van 

deze keuzevrijheid is dat de huurder meer commitment heeft met de omgeving, en dat de mutatiegraad 

lager zal zijn. Hierdoor kunnen meer duurzame gemeenschappen ontstaan (Fitzpatrick en Pawson, 

2007). Het nadeel is wel dat woningzoekenden die de mogelijkheid hebben om te wachten, een 

voorsprong hebben. Ze kunnen volgens Fitzpatrick en Pawson (2007) makkelijker een woning weigeren 

en wachten op het volgende aanbod. Hierdoor komen zij in de betere woningen en moeten 

woningzoekenden die, die mogelijkheid niet hebben, het doen met de slechtere woningen in de 

slechtere buurten. 

7.3 Woningen en aanbiedingsresultaat 

Om weigering van woningen inzichtelijk te maken wordt de aanbiedingsgraad gebruikt. Dit geeft weer 

hoe vaak een woning moet worden aangeboden voordat deze wordt geaccepteerd. Om dit te 

berekenen wordt het aantal aanbiedingen gedeeld door het aantal vrijgekomen woningen. In formule 

ziet het er als volgt uit: 

 In theorie is het aantal aanbiedingen, dat nodig is om een woning te verhuren gelijk aan het aantal 

weigeringen plus één. Als namelijk de eerste kandidaat de woning weigert, krijgt de tweede kandidaat 

op de lijst de woning aangeboden. Als kandidaat zeven de woning accepteert, hebben zes 
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Figuur 7.1 Aanbiedingsresultaat en weigeringsgraad uitgezet tegen het 

aantal reacties van advertenties bij Wooninc. 

woningzoekenden de woning geweigerd. Dan heb je zes weigeringen en zeven aanbiedingen. Hierdoor 

kan het aanbiedingsresultaat theoretisch ook als volgt worden berekend: 

 

In de vorige paragraaf bleek echter dat woningzoekenden woningen ook kunnen weigeren zonder dat 

ze de woning aangeboden kregen. Hierdoor is het aantal weigeringen vaak hoger dan het aantal 

aanbiedingen. Hierom zal in het vervolg gebruik worden gemaakt van de eerste formule voor het 

aanbiedingsresultaat. Daarnaast wordt gekeken naar de weigeringsgraad. Dit is het gemiddeld aantal 

weigeringen. Omdat de woning minimaal eenmaal moet worden aangeboden voordat deze wordt 

geaccepteerd is het aanbiedingsresultaat altijd groter of gelijk aan één. Hoe dichter bij één het 

aanbiedingsresultaat ligt, hoe minder vaak er woningen zijn geweigerd. Het aanbiedingsresultaat is niet, 

zoals de reactiegraad, direct een indicator van de marktpositie van de woning. Doordat de woning op 

bijvoorbeeld het verkeerde moment wordt aangeboden, kan de woningzoekende de woning weigeren 

(Smeets, 2010). Vaak worden redenen van weigering niet geregistreerd of juist te algemeen, zoals ook 

in paragraaf 7.2.1 was te zien. Hierdoor kan uit het aanbiedingsresultaat niet de populariteit van de 

woning worden bepaald.  

7.3.1 Wooninc.  

Tussen januari 2010 en december 2011 zijn er door Wooninc. 607 woonruimten geadverteerd op 

Kansrijk Huren. Het totaal aantal reacties was 134.197. Om huurders te vinden voor de woningen zijn de 

woningen 879 keer aangeboden aan woningzoekenden. Dit geeft een aanbiedingsresultaat van 1,45. 

Als gekeken wordt naar het aantal reacties dat advertenties kregen en het gemiddeld aantal 

weigeringen, zie figuur 7.1, valt op dat hoe minder reacties er zijn gegeven hoe meer weigeringen er 

gemiddeld zijn. Ook het 

aanbiedingsresultaat is dan hoger. 

Woningen die dus gemiddeld minder 

reacties krijgen moeten vaker worden 

aangeboden in het lotingsmodel. 

In tabel 7.1 is een overzicht van het aantal 

weigeringen en het aanbiedingsresultaat 

voor de verschillende woningtypen. 

Gemiddeld moet een kamer het vaakst 

worden aangeboden. Ook het aantal 

weigeringen per aangeboden kamer is het 

hoogst. Hierdoor lijken kamers van 

Wooninc. het moeilijkst te verhuren zijn. 

Tabel 7.1 Aanbiedingsresultaat en weigeringen per woningtype bij Wooninc. 

Woningtypen Reactie-

graad 

Aantal 

advertenties 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

afwijzingen 

Aanbiedings-

resultaat 

Appartement met lift 294,5  225 85 295 157 1,31 

Appartement zonder lift  413,4  98 34 125 33 1,28 

Eengezinswoning 445,8 49 20 65 37 1,33 

Seniorenwoning 19,8  220 195 364 184 1,65 

Kamer 79,7  15 24 30 17 2,00 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
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31 tot 100

101 tot 250
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Absoluut gezien worden seniorenwoningen het meest geweigerd. Na de kamers is het aantal 

weigeringen per aangeboden seniorenwoning het hoogst. Na kamers zijn dus dit type woonruimten het 

moeilijkst te verhuren. Doordat seniorenwoningen een lage reactiegraad hebben, is het mogelijk voor 

oudere woningzoekenden om een seniorenwoning te weigeren. Ze maken namelijk de volgende keer 

een reëel kans om weer een woning aangeboden te krijgen. 

In totaal worden eengezinswoningen het minst geweigerd. De kans dat een woningzoekende een 

eengezinswoning aangeboden krijgt, is ook klein omdat hier gemiddeld meer reacties per advertentie 

op komen. Gemiddeld gezien worden appartementen zonder lift minder vaak geweigerd dan 

eengezinswoningen. Dit type hoeft ook minder vaak worden aangeboden. Ook het aanbiedingsresultaat 

van appartementen met lift is lager dan het aanbiedingsresultaat van eengezinswoningen. Dit betekent 

dat eengezinswoningen gemiddeld vaker worden aangeboden dan appartementen met en zonder lift. 

Als gekeken wordt naar het aantal afwijzingen, valt op dat vooral bij seniorenwoningen veel 

woningzoekenden worden afgewezen. Al deze woningen hebben te maken met passendheidseisen. 

In bijlage 9a staat de tabel met cijfers over weigering per locatie. Relatief worden de woningen in Best 

het meest geweigerd. Dit zijn, zoals in hoofdstuk 6 was aangegeven, op één na allemaal woningen voor 

senioren of starters. Deze typen woningen hebben een hogere weigeringsgraad. In Geldrop is het 

aanbiedingsresultaat het laagst. De woningen uit Eindhoven moeten gemiddeld 1,45 worden 

aangeboden, voordat ze verhuurd zijn. 

De woningen in de wijk Putten moeten 2,4 maal worden aangeboden voordat ze werden verhuurd. Hier 

kwam ook gemiddeld 2,00 weigeringen per woning. De woningen in stadsdeel Tongelre (De Laak en 

Oud-Tongelre) en in de wijken Centrum en Kortonjo moeten hierna het vaakst worden aangeboden. 

Deze wijken hadden ook allemaal een relatief lage reactiegraad. In Meerhoven en Oud-Stratum werden 

de woningen het makkelijkst verhuurd. Nu had Oud-Stratum ook de hoogste reactiegraad. Woningen 

lijken in deze wijk erg gewild. In de wijk Rozenknopje was het aanbiedingsresultaat ook laag, ondanks de 

zeer lage reactiegraad. In de wijk Ontginning werden de meeste woningen aangeboden, hiervan was het 

aantal weigeringen absoluut gezien wel het hoogst. 

Als gekeken wordt naar de vier huurprijscategorieën, zie tabel 7.2, dan valt op dat woningen boven de 

bovenste huurtoeslaggrens, de meeste weigeringen per woning hebben. Ook moeten deze woningen 

relatief vaak worden aangeboden en worden veel woningzoekenden afgewezen bij deze woningen. Een 

derde van de redenen van weigering voor deze groep is ook dat de woning te duur is. 

Hierna worden woningen tussen de €517,64/554,76 en €652,52, net onder de bovenste aftoppingsgrens, 

gemiddeld het meest geweigerd en moeten ook vaker worden aangeboden dan goedkopere woningen. 

De goedkoopste woningen, onder de onderste huurtoeslaggrens, kregen gemiddeld minder reacties dan 

degene in de categorie er net boven. Ook het aantal weigeringen per woning en het 

aanbiedingsresultaat ligt net iets hoger. Dit kan komen doordat onder andere de meeste kamers in deze 

categorie vallen waarvan de leeftijdsgrens 30 jaar is. Hierop kwamen gemiddeld minder reacties. 

Tabel 7.2 Aanbiedingsresultaat en weigeringen per huurprijsklasse bij Wooninc. 

Huurprijsklasse Reactie-

graad 

Aantal 

advertenties 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

afwijzingen 

Aanbiedings-

resultaat 

Huur< €361,66 239,8 141 77 201 70 1,43 

Huur €361,66 - 

€517,64/554,76 
262,3 349 176 486 213 1,39 

Huur €517,64/554,76 - 

€652,52 
77,1 99 83 157 104 1,59 

Huur> €652,52 66,3 18 22 35 41 1,94 
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Figuur 7.3 Weigeringsgraad per woningtype bij Woonbedrijf 

Tabel 7.3 Aanbiedingsresultaat en weigeringen per woningtype bij Woonbedrijf 

Woningtype Aantal 

advertenties 

Reactiegraad Aantal 

weigeringen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aanbiedings-

resultaat 

Appartement met lift 610 118,0 3.884 747 1,22 

Appartement zonder lift  581 194,1 4.355 734 1,26 

Eengezinswoning 1.342 291,6 9.948 1.770 1,32 

Seniorenwoning 418 61,1 3.611 462 1,11 

 

Figuur 7.2 Aanbiedingsresultaat en weigeringsgraad uitgezet tegen 

het aantal reacties van advertenties bij Woonbedrijf. 

7.3.2 Woonbedrijf 

Woonbedrijf heeft in 2010 en 2011 voor 3.000 woningen een advertentie geplaatst op haar eigen 

website. In 2010 was het aanbiedingsresultaat volgens het jaarverslag van Woonbedrijf (2011) 8,35. In 

2006 waren de woningen nog na gemiddeld zes keer aanbieden verhuurd. 

In de gegevens die Woonbedrijf heeft verstrekt blijkt dat 132 van de 3.000 woningen nooit zijn 

aangeboden. Dit kan komen doordat de woningzoekenden die een reactie hebben gegeven, allemaal de 

woning geweigerd hebben voordat ze op een intakegesprek zijn geweest. Hierdoor kon Woonbedrijf de 

woning aan niemand aanbieden. Hierbij zijn ook 49 advertenties waar geen enkele weigering voor 

geregistreerd zijn. Deze advertenties zijn in het vervolg eruit gehaald. De andere woningen die nooit zijn 

aangeboden, maar wel zijn geweigerd, zijn wel meegenomen. 

Voor alle woningen die verder meegenomen zijn in het onderzoek zijn 3.713 aanbiedingen gedaan en 

kwamen er 21.798 weigeringen. Dit zijn gemiddeld 7,29 weigeringen per advertentie en het 

aanbiedingsresultaat is 1,26. 

In figuur 7.2 zijn het aanbiedingsresultaat en gemiddeld aantal weigeringen per woning uitgezet 

tegenover het aantal reacties. Hierbij is niet als bij Wooninc. te zien dat woningen die populair zijn, dat 

wil zeggen veel reacties krijgen, minder worden geweigerd. Als gekeken wordt naar het 

aanbiedingsresultaat is zelfs een licht 

stijgende lijn te zien met het toenemen van 

het aantal reacties. 

In tabel 7.3 zijn de weigeringen en 

aanbiedingen voor de verschillende 

woningtypen gegeven met daarbij het 

aanbiedingsresultaat. Het gemiddeld aantal 

aanbiedingen is voor eengezinswoningen 

het hoogst. Dit betekent dat deze het vaakst 

moesten worden aangeboden. Het 

aanbiedingsresultaat van seniorenwoningen 

is beduidend lager dan van andere typen 

woningen. De aanbiedingsresultaten voor 

appartementen met en zonder lift liggen rond 

het gemiddelde. In figuur 7.3 is te zien dat de 

weigeringsgraad het hoogst is voor 

seniorenwoningen. Voor appartementen met 

lift is die het laagst. 

In bijlage 9b zijn de aanbiedingen en 

weigeringen voor de verschillende plaatsen 
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waar Woonbedrijf actief is weergegeven. Woningen in Bladel zijn niet allemaal aangeboden. Hierdoor is 

het aanbiedingsresultaat lager dan één. De woningen in Son moeten het vaakst worden aangeboden. In 

Valkenswaard komen echter relatief veel weigeringen in vergelijking met de andere plaatsen. In 

Veldhoven juist relatief weinig weigeringen. 

Als specifieker wordt ingezoomd op Eindhoven, valt op dat woningen in de wijk Dommelbeemd relatief 

vaak worden geweigerd. Gemiddeld meer dan tien keer wordt een woning geweigerd. Het 

aanbiedingsresultaat is echter voor deze woningen wel gemiddeld. Rozenknopje en Oud-Kasteel, twee 

wijken in stadsdeel Gestel die relatief lage reactiegraad had, heeft ook een laag aantal weigeringen. Het 

aanbiedingsresultaat is voor deze wijken ook gemiddeld. 

In tabel 7.4 zijn de huurwoningen van Woonbedrijf ingedeeld in klasse op basis van huurprijs. De 

meeste woningen vallen tussen de eerste en tweede aftoppingsgrens en hier kwamen ook gemiddeld 

de meeste reactie voor binnen. Ook absoluut de meeste weigeringen en meeste aanbiedingen zijn voor 

deze categorie. Het aantal keer aanbieden dat nodig is om de woning te verhuren is voor alle groepen 

onder de bovenste aftoppingsgrens ongeveer gelijk. Woningen onder de onderste aftoppingsgrens 

worden wel relatief vaak geweigerd. Woningen boven de huurtoeslaggrens, hoeven vaak maar eenmaal 

te worden aangeboden. Hiervoor kwamen gemiddeld ook minder weigeringen per woning. 
 

Tabel 7.4 Aanbiedingsresultaat en weigeringen per huurprijsklasse bij Woonbedrijf 

Huurprijsklasse Aantal 

advertenties 

Reactie-

graad 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aanbiedings

-resultaat 

Huur< €361,66 547 193,1 4.964 683 1,25 

Huur €361,66 - €517,64/554,76 1.979 225,4 14.037 2.519 1,27 

Huur €517,64/554,76 - €652,52 266 154,1 1.853 343 1,29 

Huur> €652,52 159 55,4 944 168 1,06 

7.3.3 Vergelijking weigeringen van woningen bij Wooninc. en Woonbedrijf 

Om te vergelijken zijn de afwijzingen en weigeringen bij Wooninc. bij elkaar opgeteld. Bij Woonbedrijf 

worden die namelijk niet apart genoteerd, maar worden afwijzingen als weigering geteld. Als op deze 

manier de weigeringen worden vergeleken, zijn er bij Woonbedrijf gemiddeld meer weigeringen dan bij 

Wooninc. Bij Woonbedrijf wordt een woning gemiddeld 7,39 keer geweigerd. Bij Wooninc. is dit maar 

1,29 keer. Bij Wooninc. moet woonruimten gemiddeld wel vaker worden aangeboden dan bij 

Woonbedrijf, respectievelijk 1,45 en 1,26 maal. 

Een ander opvallend verschil bij beide systemen is de verhouding tussen reactiegraad, het aantal 

weigeringen en het aanbiedingsresultaat. Bij het lotingsmodel van Wooninc. is een duidelijk verband te 

zien tussen het aantal reacties en het aantal weigeringen en het aanbiedingsresultaat. Hoe minder 

reacties er zijn gegeven, hoe vaker de woning werd geweigerd en vice versa. Bij de verdeling van 

woonruimten op basis van inschrijftijd is dit verband juist niet gevonden. Juist woningen met gemiddeld 

meer reacties moesten iets vaker worden aangeboden. 

Als gekeken wordt naar de verschillende woningtypen, zie tabel 7.5, valt op dat seniorenwoningen bij 

Wooninc. gemiddeld de meeste weigeringen kregen. Ook bij Woonbedrijf heeft dit type de hoogste 

weigeringsgraad. Bij Wooninc. was het aanbiedingsresultaat voor seniorenwoningen ook het hoogst. Bij 

Woonbedrijf had het minst aantal aanbiedingen nodig om seniorenwoningen te verhuren. Dit type 

wordt dus bij Woonbedrijf veel geweigerd voordat het aangeboden wordt. Het automatisch 

reactieverzoek is alleen mogelijk voor dit soort woningen en zoals bleek in paragraaf 7.2.1 was dit ook 

de oorzaak van een deel van de weigeringen en zou dit het hoge aantal weigeringen van 
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seniorenwoningen kunnen verklaren bij Woonbedrijf. Bij Wooninc. was de reactiegraad van 

seniorenwoningen heel laag doordat er relatief weinig oudere woningzoekenden zijn bij Wooninc. in 

vergelijking met het aanbod. Hierdoor kunnen deze woningen makkelijk worden geweigerd, omdat de 

volgende keer weer een goede kans gemaakt wordt op een aanbieding van een seniorenwoning. 

Bij Woonbedrijf krijgen appartementen met lift gemiddeld de minste weigeringen. Bij Wooninc. ligt de 

weigeringsgraad en aanbiedingsresultaat rond het gemiddelde. Als terug gekeken wordt naar de 

reactiegraad van dit soort woningen, lag die bij Wooninc. en Woonbedrijf onder die van appartementen 

zonder lift en eengezinswoningen. 

Eengezinswoningen hebben bij beide systemen de hoogste reactiegraad. Bij Wooninc. had dit type het 

minste aantal weigeringen absoluut. Het aantal aanbiedingen dat nodig was om de eengezinswoningen 

van Wooninc. te verhuren waren na de seniorenwoningen wel het hoogst. Maar dit verschil is miniem. 

Bij Woonbedrijf waren de eengezinswoningen het moeilijkst te verhuren. Ze hadden het hoogste 

aanbiedingsresultaat. Het gemiddeld aantal weigeringen van eengezinswoningen waren wel iets lager 

dan van appartementen zonder lift. Appartementen zonder lift waren bij Wooninc. het makkelijkst te 

verhuren. 

De locatie van een woning was een van de punten die woningzoekenden aangaven als reden om de 

woning te weigeren. Hierom zijn verschillende locaties met elkaar vergeleken, zie ook bijlage 9a en 9b. 

Beide corporaties bieden vooral woningen aan in Eindhoven. Bij beide corporaties is het gemiddeld 

aantal weigeringen van woningen in Geldrop hoger dan in Eindhoven. Bij Wooninc. hadden deze 

woningen bijna allemaal een passendheidscriterium, waardoor er gemiddeld minder reacties op 

kwamen. Bij Wooninc. bleek al dat als er gemiddeld minder reacties komen, er gemiddeld meer 

weigeringen zijn. 

Als verder gekeken wordt naar de wijken in Eindhoven, dan is de wijk Dommelbeemd bij beide 

corporaties een wijk die veel weigeringen krijgt. De wijk Putten is bij Wooninc. ook een impopulaire wijk. 

De reactiegraad is laag en verder heeft deze wijk een hoge weigeringsgraad en ook een hoog 

aanbiedingsresultaat in vergelijking met andere wijken bij Wooninc. Bij Woonbedrijf is deze wijk juist 

gemiddeld. 

De wijken in stadsdeel Gestel, Oud-Kasteel en Oud-Gestel, hebben bij Wooninc. een hoge 

weigeringsgraad. Bij Woonbedrijf hebben deze wijken juist gemiddeld weinig weigeringen. Ook de 

wijken in stadsdeel Tongelre, De Laak en Oud-Tongelre, geven zo’n verschillende beeld. Bij Wooninc. 

hebben deze wijken een hoog aanbiedingsresultaat, terwijl bij Woonbedrijf woningen uit deze wijk 

gemiddeld minder vaak hoeven worden aangeboden. 

Als de verschillende huurprijscategorieën worden vergeleken, zie tabel 7.6, dan loopt de 

weigeringsgraad bij Wooninc. op bij het toenemen van de huurprijs. Bij Woonbedrijf neemt juist het 

gemiddeld aantal weigeringen af met het toenemen van de huurprijs. Woningen boven de 

huurtoeslaggrens hebben bij Woonbedrijf het laagste aanbiedingsresultaat. Dit is een vertekend beeld, 

want 36 van die 159 woningen is volgens de data nooit aangeboden. Deze zijn wel minimaal een keer 

Tabel 7.5 Gemiddeld aantal aanbiedingen en weigeringen Wooninc. en Woonbedrijf bij verschillende type woningen 

Woningtype Wooninc. Woonbedrijf 

 Aanbiedingen Weigeringen  Aanbiedingen Weigeringen 

Seniorenwoningen 1,65 1,72 1,11 8,64 

Eengezinswoningen 1,33 1,16 1,32 7,41 

Appartementen zonder lift 1,28 0,68 1,26 7,50 

Appartementen met lift 1,31 1,08 1,22 6,37 

 



Vraag en aanbod van woningen 

Technische Universiteit Eindhoven 75 

geweigerd. Deze woningen zijn dus niet verhuurd door de geplaatste advertentie. Als deze woningen 

buiten beschouwing worden gehouden, komt het aanbiedingsresultaat op 1,37. Het gemiddeld aantal 

weigeringen stijgt dan ook naar 6,38, maar is alsnog het laagst van alle klasse bij Woonbedrijf. 

Woningen onder de onderste huurtoeslaggrens worden het minst geweigerd bij het lotingsmodel van 

Wooninc. Bij verdeling op inschrijftijd door Woonbedrijf worden deze woningen juist gemiddeld het 

meest geweigerd. De middelste twee categorieën worden bij Woonbedrijf ongeveer gemiddeld even 

vaak geweigerd. Ook moet Woonbedrijf die ongeveer even vaak aanbieden. Bij Wooninc. zit er een 

groter verschil tussen deze twee groepen. De duurdere woningen moeten vaker worden aangeboden. 

Dit kan te maken hebben dat woningzoekenden die bij Woonbedrijf een woning aangeboden krijgen 

kansrijk zijn en de volgende keer weer een goedkope woning zullen aangeboden krijgen. Bij Wooninc. 

maak je niet vaak kans op de goedkopere woningen. Daar is er ook minder verschil tussen de 

weigeringsgraad van de twee goedkoopste categorieën. Voor deze twee categorieën was ook de 

reactiegraad ongeveer gelijk. 

7.4 Woningzoekenden en aantal weigeringen 

De woningen worden geweigerd door woningzoekenden. In deze paragraaf zal het aantal weigeringen 

en aanbiedingen van verschillende typen woningzoekenden worden geanalyseerd. Om de weigering van 

woningen inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van het aanbiedingsresultaat. Dit zou ook berekend 

kunnen worden voor woningzoekenden. Echter een woning moet geaccepteerd worden door een 

woningzoekende om verhuurd te worden. Woningzoekenden kunnen ook proberen op een andere 

manier hun woonwens te vervullen. Hierom zal naast het aantal aanbiedingen ook gekeken worden 

naar het aantal weigeringen van de verschillende typen woningzoekenden. In 7.4.1 wordt gekeken naar 

de woningzoekenden bij Wooninc. en in 7.4.2 naar de woningzoekenden van Woonbedrijf. 

7.4.1 Wooninc. 

Één woningzoekende heeft vier maal een woning geweigerd bij Wooninc. Dit is het hoogst aantal 

weigeringen van één woningzoekende. In totaal hebben 434 woningzoekenden minimaal eenmaal een 

woning geweigerd. In totaal hebben ze gezamenlijk 507 maal een woning geweigerd. 1.591 

woningzoekenden hebben minimaal eenmaal een woning aangeboden gekregen. Uit de gegevens van 

Wooninc. blijkt verder dat 1.167 woningzoekenden zijn geholpen in 2010 en 2011. Omdat hier ook 

woningzoekenden bij zitten die middels directe bemiddeling zijn geholpen, zijn dit er meer dan er 

woningen zijn geadverteerd. 

Als gekeken wordt naar de leeftijd van de weigeraars, tabel 7.7, is de grootste groep weigeraars tussen 

de 55 en 70 jaar. Deze groep geeft gemiddeld 1,34 weigering. Slechts 10,8% van de woningzoekenden is 

ouder dan 55, maar wel 34,3% van de aanbiedingen is voor hen. Dit komt mede doordat een groot deel 

van het aanbod voor hen bestemd is. 

De meeste aanbiedingen absoluut zijn voor de woningzoekenden tussen de 24 en 30 jaar. Dit is ook de 

grootste groep woningzoekenden. Verhoudingsgewijs krijgt deze groep echter weinig aanbiedingen, net  

Tabel 7.6 Gemiddeld aantal aanbiedingen en weigeringen bij Wooninc. en Woonbedrijf voor verschillende huurprijzen 

Huurprijs Wooninc. Woonbedrijf 

Aanbiedingen Weigeringen Aanbiedingen Weigeringen 

Huur< €361,66 1,43 1,04 1,25 9,07 

Huur €361,66 - €517,64/554,76 1,39 1,11 1,27 7,09 

Huur €517,64/554,76 - €652,52 1,59 1,89 1,29 6,79 

Huur> €652,52 1,94 3,50 1,06 5,94 
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 als de woningzoekenden onder de 24 jaar. Gezamenlijk is namelijk 60% van de woningzoekenden onder  

 de 30 jaar, maar iets meer dan 42% van de aanbiedingen is voor deze leeftijdsgroep. Ook het aantal 

reacties van deze groep, ruim 70% van alle reacties kwam van woningzoekenden onder de 30 jaar, staat 

niet in verhouding tot het aantal aanbiedingen. Dit komt doordat 38% van het aanbod gelabeld is voor 

oudere woningzoekenden (40, 50 of 55 jaar en ouder). 

Het merendeel van de woningzoekenden waren een- of tweepersoonshuishoudens. Zoals te zien is in 

tabel 7.8 is ook het grootste deel van de aanbiedingen voor deze woningzoekenden. Verhoudingsgewijs 

Tabel 7.7 Aantal aanbiedingen en weigeringen per leeftijd woningzoekenden van Wooninc. 

Leeftijd woningzoekende Aantal 

personen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

weigeraars 

Weigering/ 

weigeraar 

Tot 23 jaar 2.700 338 69 67 1,03 

24-29 jaar 3.317 462 99 93 1,06 

30-54 jaar 2.741 432 87 77 1,13 

55-70 jaar 737 423 197 147 1,34 

71 jaar en ouder 329 221 55 50 1,10 

 

Tabel 7.8 Aantal aanbiedingen en weigeringen naar huishoudensgrootte woningzoekenden van Wooninc. 

Huishoudensgrootte 

woningzoekenden 

Aantal 

personen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

weigeraars 

Weigering/ 

weigeraar 

0 284 264 17 14 1,21 

1 5.849 1.105 326 276 1,18 

2 2.782 387 142 124 1,15 

3 603 83 14 14 1,00 

4 226 35 3 3 1,00 

5 en meer personen 98 14 5 3 1,67 

 

Tabel 7.9 Aantal aanbiedingen en weigeringen naar typen woningzoekenden van Wooninc. 

Type woningzoekenden Aantal 

personen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

weigeraars 

Weigering/ 

weigeraar 

Senioren 1084 656 252 197 1,28 

Gezinnen met kinderen 901 129 22 20 1,10 

Starters 2583 328 66 64 10,3 

1 en 2-persoons-huishoudens 

tot 30 jaar 
3097 436 96 90 1,07 

1 en 2-persoons-huishoudens 

van 31 tot 55 jaar 
2177 339 71 63 1,13 

 

Tabel 7.10 Aantal aanbiedingen en weigeringen woningzoekenden Wooninc. naar woonplaats 

Woonplaats woningzoekende Aantal 

personen 

Aantal 

aanbiedingen 

Aantal 

weigeringen 

Aantal 

weigeraars 

Weigering/ 

weigeraar 

Eindhoven  5.712 1.417 347 293 1,18 

Geldrop  545 224 44 41 1,07 

Best  209 31 11 10 1,10 

Heeze 48 4 1 1 1,00 

Rest SRE 1.435 104 47 40 1,18 

Rest Noord-Brabant  637 29 17 15 1,13 

Buiten Noord-Brabant  1.207 74 36 31 1,16 
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krijgen de eenpersoonshuishoudens meer aanbiedingen dan de tweepersoonshuishoudens, ook al 

geven tweepersoonshuishoudens gemiddeld iets meer reacties. Het kan meespelen dat een deel van de 

aangeboden woningen, zoals de kamers, alleen geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens. 

Tweepersoonshuishoudens en vijf- of meerpersoonshuishoudens weigerden het vaakst een woning als 

dit vergeleken wordt met het aantal aanbiedingen dat ze kregen. Grotere huishoudens, drie- of 

meerpersoonshuishoudens, kregen relatief minder keren een woning aangeboden. Drie- en 

vierpersoonshuishoudens weigerden ook relatief weinig woningen. 

Zoals te zien is in figuur 7.4 kregen senioren, woningzoekenden ouder dan 55 jaar, relatief vaak een 

woning aangeboden en weigerden die ook relatief vaak een woning. Vooral ook in verhouding tot het 

aantal reacties dat deze groep heeft gegeven. Starters, woningzoekenden onder de 23 jaar, 

daarentegen kregen relatief weinig woningen aangeboden en weigerden ook relatief weinig woningen, 

zie tabel 7.9. Als de senioren buiten beschouwing worden gelaten, hebben alle groepen 

woningzoekenden ongeveer evenveel kans op een aanbieding en ook het aantal weigeringen is dan 

relatief gelijk verdeeld over alle vier groepen. 

Net als dat de meeste woningzoekenden uit Eindhoven komen, zijn ook de meeste aanbiedingen aan 

woningzoekenden uit Eindhoven, zie tabel 7.10. Het aantal aanbiedingen dat deze groep krijgt is boven 

gemiddeld. In principe maakt elke woningzoekende evenveel kans op een woning. Als men vaker 

reageert, heeft men meer kans op een woning. Woningzoekenden uit Eindhoven geven niet gemiddeld 

meer reacties. Maar door het grote aanbod seniorenwoningen maken oudere woningzoekenden meer 

kans op een woning bij Wooninc. Vestigers zijn vaak jonger. Oudere woningzoekenden verhuizen vooral 

binnen de eigen woonplaats. Hierdoor maken vestigers minder kans op een woning bij Wooninc. 

7.4.2 Woonbedrijf 

In paragraaf 7.2 is al uitgelegd hoe Woonbedrijf om gaat met weigeringen en wat als weigering en wat 

als aanbieding telt. In 2010 en 2011 waren er 22.060 woningzoekenden actief geweest bij Woonbedrijf. 

In totaal werden er in 2010 en 2011 21.798 maal een woning geweigerd. Gemiddeld betekent dit dat 

elke woningzoekende ongeveer één woning weigert. Echter 15.005 woningzoekenden hebben nooit een 

woning aangeboden gekregen en daarom kunnen ze ook nooit een woning geweigerd hebben. De 

overige woningzoekenden hebben wel een woning aangeboden gekregen of een woning geweigerd. Dit 

betekent dat 7.055 woningzoekenden de kans hebben gehad om een woning te weigeren. Gemiddeld 

weigerden deze woningzoekenden dus 3,1 maal een woning. 

 
Figuur 7.4 Typen woningzoekenden bij Wooninc 
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#���#��	 ����������	 ���	 ��	 ���-	 �%#��	 <��	 � �����%�	 ���	 (!)	 ���	 �	 ������������	

����	�	�!	�����	:�%#��	��)	���	�	����������	���	���	��	����������-�	$��	��" �	�������	�	

�����	 ��	 ���	 #�	 ������	 ������	 ��	 ����	 ����	 �������	 <��	 � ���������	 ����	 , ',)	 ���	 �	

������������	��	��	%������	�������	$�	���-	���	�0)	���	�	�����������	������	��	#�	

" ����	 ����	 �	 ������������	 �����	 �	  ,	 ����	 �	 �!	 �����	 =��	 ��	 ��	 �)	 ���	 �	
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����������	���	����	������������	����	�	 ,	�����	

.��	����	�����	����	�	����	���-�	������������	��	����	�	�����%#���'	���	������	�������	

�����	�������	������	��������	���	� ����������	� ����	����������	����	����	��	������-'	

��	������	
�0�	�������	�����	����	��	���-	���	������	�����	�������	������	���	� ����������	

<��	� �����%�	��	#�	����	���	�	��������	���	���	�������	����" ����	��	������	2 ��	#�	�����	

����������	�����	" �	��	��#������	���	�	������	���	�	���-�	:������	�����	���	#�	�������" ���	

���	 �	 �����	 �������������	 $��	 ��" �	 " �	 �������	 �	 ��	 ���	 #�	 ������	 ����	 ����	

������������	���	�!	����	��	��������	2 ��	������	#���	���	#�	�������" ���	���	� �����%�	

�	 �����	 ������������	 ���	 ���	 � ����������	 �	 ������	 -�%����	 " �	 �����������	 $��	 ��" �	

�������	�	�����	��	���	�	��������	����	����	#�	��	���" ��	

&�����	 " �	 ������	 ����	 ���	 #�	 ������" ���	 " �	 ���%#��������	 ���	 � ���������	 " �	

����������	���	���	#�	�������" ���	���	� �����%�	$��	 ��" �	" �	�������	� ���������	 ��	" �	

�������������	��������	<��	� �����%�	����	��%#��	,1	�������������	��������	��	 	�����	

������	���	�	��	����	��	����	������	���	�	�����	

<��	 � ���������	 ����	 �/	 �	 ��-������#���#�����	 ���	  ,	 ���	 �!	 ����	 �	 ���	 �!	 ���	 00	 ����	

������	��	�����������	2 ��	��	��������	���" �	���	��	���-�	$�	���-	#��	��" ����	

���%#��������	�����	�-�����	����	#��	�������	

<��	 � �����%�	 ����	 ������	 " �	 �������	 �%����	 2 " 	 #�	 ������	 ����������	 �	 #�	 ������	

��������	 �	��������	����	�	������������	����	���	���-�	#�������	��	 ����	
��(�	<��	

���	%��-������	����	�	" ��	����������	����	������������	���	3���#����	$�	���-	���	���	

���	 ���	 �" �����	 �	 " ��	 ��%���	 �	 ���	 #�	 ��������	 <��	 ���	 %��-������	 ������	

������������	���	�����	=����	<������	" �	����������	���	������������	���	=����		

<������	 " �	 ������������	 ���	 �	 ����	 3���#���	 ���	 " ������	 <��	 � ���������	 ������	

�������'	������������	���	�����	#�	:;3/����'	" �	����������	���	���	� �����%�	��	������	

��������	��	���	� ���������	���	������	�����	�������	�����	#�	��	�������	���	�����	�����	

����	�������	�-	���%#��������	���	����	" ����	���	�������	

��������	��#������������������������������� �������������������� ��������������#�����������#���������"��

#���������� #������� #���������"�

#����������� 
������������ #����������� 
������������

.��������� �,
	 (1'!)	 ��,�
	 
0'�)	 �(�
1 	 
�'�)	  ��,!	 
('0)	

2����,2.� �!�	  !'0)	 �(�	 �1'�)	 �����	 �('�)	 (,,	 �
',)	

2����3 ��/������� �
	 �',)	  1	 �'0)	 (!1	  '
)	 
�	 �'1)	

/)�����3 ��/������� �(	 
' )	 
,	 �'1)	 ��0!(	 ('()	 �0(	 ,' )	

7.5 Conclusie 

.��	 ����	�����	 ����	 �	 ����	 ���	�������������'	 ��	 #�	 ��������	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	

���������	������	.��	�	�����������	���	�-	��" �	����	�-	�	�������-��'	���	���	#�	-��%�	

��	��������	6 ���	���	�	�����������	���	����	�	���-����%#������	���	� ���������	��" �'	���	

���	���	���%�	#�	�#�	-��%�	�������'	�" ���	#��	��	#�	������	���������	�����	����	��	�������	

����" 	���	#�	������	��������	���	�	������	����	���	#�	����	�	������	��	#��	�������	

2 ��	#�	������	����������	���	����	���	#�	����	#�	-��%�	#��	�������	� �����������	��	

���	����	��" �	�-����	�-	�	�������-��	�����	��" ����	���	����	���	���������'	 ������	���	
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�	� �������	

� 	 ��	���	��	����	

��	#�	-��%�	���������	��	�����	���	�������������	��	���	#�	�������" �����-��%�	�����	

�����	�	#������	����	��	�-	" �������������	�������	���	�	%��-�����	����" ���	" ��	��-�	

<��	 � ���������	 ����	 �-	 ���	 ������������	 " �	 �	 �����	 ���%#��������	 ��%#	 " �	 ������	 ���	

%����" ���	�	������	��" ����	����	�	�������	$�	���-	#��	�	" ������#��	�" 	�	��%#���	

�	�����	��������	����'	����	�	������	��	������	�	��%#	��	#���	�-	�	�������������	2 ��	

�����	�	���	� ���������	��	���%���	�-	#�	�����	���	�	�������	

<��	� �����%�	��	#�	������	��������	��#�������	���	�	��%��������	.��	�	" �	��%���	��" �	���	

�	 ������	 " ����	 ����	 �����	 �������	 $��	 ��	 ���	 �	 ���	 ���	 �������������	 �	

��������������	 $������	 �	 ��	 �������������	 �����	 ��������	 ��	 ��#������	 ���	 �	

������-'	��	�	��%�������	����	��	�������	�����	$�	�������	�����	���	���	���	� �����%�	

������	 ��	 �������	 3�������������	 ��������	 #���	 �	 #��	 ��%��������	 .��������	

���	��	������	����	���	�	���	���	�	�������	$��	�9-	�����	�����" 	�����	�������	

:������	 �	 �������	 #���	 �#�����%#	 ���	 #�	 �������" ���	 �	 �����	 ����	 �-	 �	 �������	 �	

#���	 ���	 ��	 ���%#��������	 �-	 �����	 �����	 �������	 �	 #��	 ��#������	 �����	 ��������	

5������	����	%#��	���	� ���������	" �	����������	���	���	� �����%�	������	���	" �-��	���	

�������	����	������������	����	�	#�	������	���	� �����%�	" �	���%#�	��	�-	�������	:������	

����	���	� �����%�	�����	" �	�����������	$��	���	��" �	�������	�	��	���	#�	������	����	#�	

���	������'	�����	�	��" ���	<��	� ���������	�����	��" ��	��#����	����	5�����	

&�����	������'	�����	����%#�'	" �	����������	���	� ����������	$��	��" �	�������	#�	������	���	

�������	" �	��������	���	#��	�����	<��	� �����%�	����	�����	�������������	��������	

�" ���	���	��%#	" �	��%#��	�-	������	�	�������	

:�" �������	���	�����	������	

/ =��	���	����	���	������	�������	����	�	������" ��	

/ $	 " ������#��	 �" 	 �	 ��������	 ������	 �	 �����	 ���	 �	 �����������	 ���	

�������#��	

/ 3�	��	���	�	�������	��" �	�������	�	�����������	���	���%#�����	

/ ��	�����	���	�������	���	�������	��	���	��#���-��%�	�����	�����	�	#������	�	%��-�����	

" ������	����" ���	" ��	���-��	6 ���	���	��	�������	�����	����	����������	

/ <��	� ���������	�����	������������	" �	�	�����	��%#�����	����	�	�������	

/ <��	� �����%�	�����	�	�������	" �	�	���	��%�������	����	�������	

/ :������	 �����	 �����	 ���	 �	 �������	 �	 ������	 ���	 �����	 �������	 ��������'	 ���	

� �����%�	���	" �	���	���	� ����������	

/ 5������	����	������	" �	����������	���	�������	���	� ����������	

/ &�����	 ����	 " �	 ����������	 ���	 � ���������	 �������	 #�	 ������	 ���	 " �	

�������������	������	
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8.1 Inleiding 

��	���	#��������	�����	�	%��%�����	�	����������	���	���	�������	�����	��	���	�������	��	

�	����	����	�������" ����������9��" �	��	3���#����	3�	��	�-%����	����	����	#�	������	

��������	���	�������	����	������������	�	 #�	 ������	 ����������	���	 �����	���	�" 	 �	

�������	�	��#���	���	��	���%#�����	�9��" ��	

2 " 	���	�	��������	����	�	������	�������	�-�����	��	#��������	��	��	-��������	�� 	�����	��	

�������	�����	����������	������	�����	��	����������	��	-��������	����	$	���	��	�	

�����	���	����������?�	����	���%#�����	���-�	������������	��	3���#����	$	���	��	�	

�����	����������	����	���	%��-������	���	#�	�������" ������9��" �	$��	#��������	 �����	��	

" �	����������	����	����	��������	

8.2 Conclusies 

/ #���
��������
�	��!����������
�$����	������ 
���	�%�

��	#��������	 	��	��������	�	��%#�����	���	�	%��-������	��%#����	;���	��0!	����	�	���	

�������������������	 �-�������	 $	 ���#��	���	 ���	 ���	 �������	 ���	 �	 �����#����������	

5����	�	��������	��	�1!�	��	�	�-	�	��	�����	�����	" ������	���	���#����" �����	�	

�	���	�" 	�	����	" ����	����	���	�	����	����	��	#����-���	����	��	��	�	7��	� ���������	

���	�	���#��	�	�#�	�����#���������	����	����" ��	

��	�	����	�����	�����	�-�����	�	��%���	#���" ����	�	����������'	" ���	����	��������	����	

" ������	 ����	 ������	 �����	 ��	 #�	 �������������	 ��	 ����	 ���	 �	 %��-�������	 3���	 ����	 ��%#���	

��������	��	-�����	����	���������������	���	�	%��-�����	����	#�	" ����	@" �	" ����'	" ����	

���#��A�	 $	 ����	 %��" �B	 ���	 �	 ���������������	 ��	 �	 ����������-����	 ��	 �110�	 :�������	 ��	 �	

���#��	������	������	�	" ����	���%�	��������	

$	�" �����	���	�	���#��	#��	������	����	�	����	��%���	#����%���	��	=������	�	����	

�������	" �	�	�9���	#��	���������	

/ � �	��� � ���		�� ��� � ����
� �������	
�� 
� ��� ���
�	�� !���������� ������� ���� !��� �
�� �����

��� 
���	�����
��� �	������
�
��!�������������
���������� ����
� �������	
�%�

3�	�������" ���������" ���	��	�-������	���	���	%�" -������	

�� �����������������	���	������������	�����	�������	��	�	��%���	#����%���C	
=����	�	��������	���	���	" �	" �B�" ���	D�,�!�0	E-����-��	 !� F	" ��	������	-�	����'	���	�	

�" ��	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �	

#��������������������	2 ��	���%#�������	���	����	�����	���	�	�������%������" �	

 � 6��������������������	��	" ��	��	���	������C	

�������	�����	 ���	������������	 �����'	 ������	 �	 -�����	 �#�������	 $���	�������	

����	 �	 �-����	 ���-	 �	 �����'	 �����	 �	 �����	 ����	 ��	 ���-	 ������	 $	 ���	 " ��	

������" ��	 -�����#���%������	 �����	 ������'	 #���#�����������	 �	 #����	 ���	 ����" ��	

7
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�,	 ��	���	��	����	

5����	 �	 �������#��	 ���	 �	 ������������	 �����	 -�����#���%������	 ���	 " ���	

" ���" ���	���-����	

�� 2����������������	���	�����������	������	�	������	��������C	
/ <��������	 ������������	 ����������	 ���%#��������'	 ������	 ��	 @� 
�� !��� ������ ��� ��� � 
�� !��� ������
� ��	�A�	

/ <����" ����	 ��������-������	 #��" 	 �����	 �	 ��������	 ���������	 <���������	

�����	����	����	������	��	��%#����	����	����	�����	

/ 6 ����%�����" 	������������	#��" 	�����	�-�����	" ����������	��	�	 ��%���	#����%���	

�	�������	<���������	�%���	��������	�����	������	��	��	���	�%#������	������	�����	��	�	

���" 	���	����������	

,� 8����������	2 -	���	����	���	�	�����������	����	��������	����	" ���C	

/ .����������	 " ������	 -����%���	 ���	 ������" ��	 �������	 �	 ������������	 " ���	

�%���	�����	�-	#�	������'	����������	������" ����	

/ 5���������	 " ������	 �	 �����������	 " ����	 ����	 ��������	 ����	 �	 ���	 �	 �	

������	������" �	�����	�	����	��	������	-���'	����������	�-��" ���	��	����������" ����	

$	�������" ������9��" �	 �-���	 �����	 �	 �������%#	 ����	 ���	 #�	 <�����	 <#�	 :�%���	
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�	���'	�	�����������	���	���" 	�-����'	�����	����	�	���	��������	

��	�����	���	#�	�����	���	�������	��	���	��������	$��	#����	��	���	�	���	�	#�	" �" ��	

���	 �������	 ���	 �	 �������	 5���	 �	 ��	 ���	 �	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 #�	

�������" �����-��%�	 �����	 ������	 �������	 ���-�	 �	 %��-�����	 " ���%#��	 #���	 " ��	 ���	 �	 ���	

����������	��#����	���	������	$������	� �����%�	����	�������	" ���	 	����	�-	�	�����	-������'	

#��	����	�����	�	����	�" 	������������	��	������	#���	�	�������	� ���������	-������	

����	���������	�	��	����	�-	�	���	������	#�	���-���	���	��������������#���	

2 " 	���	���	�9��" �	�	���������	�	��������	��	������	�" ����	���	#�	������������������	

�	�	��������������	��	������������������	��	#�	 �" �����	������	 ��	���	 �	������	" ���	

�����	���������	$	�������������	��	#�	�" �����	������	��	���	�	������	���	�������	

&" �����	 ����	 �������	 ���	 � ���������	 " ����	 ����	 ��������	 ���	 ���	 � �����%�	 ��	

�" �����	 ������	��������	 ���	 %#��	��	�	 ����	 #����	 <��	 � �����%�	 ��	#�	 ������	��������	

��#�������	 ���	 �	 ��%��������	 .��	 �	 " ����	 ��%���	 �����	 ����'	 �����	 �	 ������	 ����	

������	�	" ��	���	����	�����	���������	<��	� ���������	�����	�����	�������	��	" �	

��%���	������	����	�������	

<��	 ���	 " �����	 #���	 �������������	 �	 #�����	��������������	 <��	 � �����%�	 ����	 ���	 �	

" ��	 ����������	 �����	 �" 	 ��	 ������	 �	 ��#����	 <��	 � ���������	 #���	 �	

�������������	 �	 #���	 �������������������	 .--���" ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 � �����%�	

-�-������	<��	� ���������	�%���	�	�--���" ���	" �	����	����	

<��	 � ���������	 �����	 �������	 ���	 $�" " ��" �	 ������	 ����	 �������	 2 ������	 �	 ���	

��%�������	���	�	�������	���	� ���������	��	:������	&���	����	��	�������	���	����	
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�������	 <��	 � �����%�	 #����	 �	 �������	 ���	 �	 ����	 4����	 �	 #��	 �������������	 �	

�������������������	 2 ������	 �	 #��	 ��%�������	 ����	 ���������	 ���	 2 ���������	 ���	 � �����%�	

#����	��	�������	��	�	#��	��������������	

$	�������	����	�	#�������������	����	#�	" ��������	�" 	�	��#���	���	� �����%�	$�	#���	

#�	#�����	������������������	�	�	#�����	��������������	<��	� ���������	�" �	#�	�" �����	

������	��������	 �	 ����������	 ��	 " �	 #�	 ������	 ���	 �	 #���-�����	$��	 ��	 %#��	 �	 ������	
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�	����	���" ����	���������	� ������	���	�	������-��	�����	������	���	� ���������	�	" ��	

���������	 3�	 �����������	 " �	 �	 ����	 ���%#��������	 ��	 �	 ������	 ������	 ��������	 ���	
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.��	 �	 ���������	 ������	 ���	 �������	 ���	 ���	 �9��" �	 �����	 �������	 ����	 ��������	 ��	

��#������	���	#�	������	��%���	�	�	�" ����	���	�	���-�	2 " ���	�	�����	����	" �����	�-	�	

������	������	�	���	�����	���	�	�������	<��	� �����%�	���	#�	�����	���	����������	���	

�������	�����	���	���	� ����������	$	 ���������	����	�������	��	���	��	#�	�������" ���	������	2 ��	

�������	�	��	���	#�	������	����	#�	�-���	��	��������	

=�	�������	����	������	#�	" ����	������	����������	���	� �����%�	��	#�	" ���	" �	���%#��������	

���	 � ���������	 #���	 �	 " �	 �����	 " �	����	#�	 �����	 ������	 ���	�������������	 ���	

� ����������	

:�����	 ����	 ���	 ���	 �9��" �	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 ��#������	 ���	 #�	 ������	
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��	 ����������'	 " ���	 �	������	 ���	 ����	 �	 �������	 �	 ����	 ���	 ��������	 �������	 �	 ��	 �	
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<��	� �����%�	����	������	��	�������	�%����	<��	� ���������	����	�	" ����	��������'	�������	#�	

����	�	����	���	�����	3���#���	#�	����	�	���%#��������	����	<��	� ���������	������	�������'	

������������	 ���	 �����	 #�	 :;3/����'	 -�%����	 " �	 ����������	 ���	 ���	 � �����%�	

�������	�����	#�	��	�������	���	�����	�����	�����	����	�	" ���	�-	���%#���������	3%#��	���	
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�����	����	�	���%#�����	" �����	�	���	�	����/	�	�����	����	����	���%#�����	�������9-��	
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���	" ������	�	������	�����	�" �%#�����	����	��	�	������	���	#���	��	3���#���	�����	
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• ,�������'	������������	����	�	 ,	����	�����	��������	�" 	��%#	 �	��%#��	�-	� �����%�	

��	 �����	 ����������	 ���	 ������������	 ���	 ���	 � ���������	 ���	 ����	 �	  '0)�	 <��	

� �����%�	���	#�	�����	���	�������	���	�	����������	���	���	��	��#������	" �	�	������	

���	�	������-�	6 ���	��#������������	����	������	��	" �	����������	���	� �����%�	

• -�������'	������	�	�����'	#���	" �	����	�-	�	���������	���	� ����������	$��	��" �	����	

����	����	#�	����������	���	� ����������	,0)	���	�	��������	�������	���	� ���������	

����	��������������	� �����%�	#��	�	����������	���	-���	���	�	������-	�����-	���	��%#	

��%#��	 ��" ����	 �--���" ���	 ����	 ������	 �	 �������	 .��	 �	��	 �	 ������������	�����	

��������	���	� �����%�'	��	�	��%�������	��	#����	<��	� ���������	������	�	�����	����	

���	 #�	 ������������	 ���	 ��������������	 $������	 �	 ����	 ��	 �	 ������	 #��'	 ��	 �	 �	

" ������#��	�" 	�	��%#���	�������	�" �	�	�����	����	��	���-	���	

• .�������� �����������)����)����������&��'�����	�����	��������	#��	�����	�	�-�����	<��	

���	%��-������	����	��	����������-	������	" ����	�������	������	���	�	������	

���	�	���-	�	����	#�	������	��%���	���	�	������������	��	��	���-	#����	�����	

2 ������	 �	 ��	 ��%���	 ����	 ���	 ��" ����	 ������	�����	 �����������	 <��	���	 %��-������	 ��	

������	���	��������	���	�	����	���	��	���-�	<��	� ���������	��	#�	�����	����������	���	

��	������-	�����	���	���	� �����%�	

• .���� ��� � �����������)����)����� ���� � �((� ����	 �����	 #�	 ���	 �	 ������	 ����	 ���	

� ����������	���	#���	����	��	���%#��������	�-�������	�������	����	�	��������	���	� ����������	�	

������	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����������	 <��	 � �����%�	 ���	 ��	 ���-	 %#��	 ������	 �����	
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• ,�������	�����	�����	��	�����	����	������	�����	����" 	�����	��������	�" 	�	�����	����	

#�	����������	���	�	%��-������	��	�	���	�����	����-	���	�	�����������	����	����%���	

����" " ��	 <��	 ���	 %��-������	 " ����	 �	 ����	�����������	 ��" ����	 ��	 ����	 �" 	 �	

������	 ��������	 �	 ������'	 ���	 #��	 ��	 " ����	 ���%#��������	 #��	 �-������	 ���	 � ����������	

2 " ���	� �����%�	��%#	�-%����	��%#�	�-	������	��	����	#�	������	�����	���	�	������	���	���	�	

�����	����	�������#��	���	��������	

• 0��������'	 ������������	 ���	 �����	 �	 ����	 3���#���'	 ����	 -�%����	 " �	

�������������	 ���	 � �����%�	 3%#��	 ���	 #�	 ������	 ����������	 ���	 �	 ���	 �����	 ���	 ��	

���-	����	�	���	��	���	� ����������	������	�-��	" 	���	�	�����	����	���	#�	������	

���	 � �����%�	 ����	 �	 �-���	 ���-	 ������������	 ����������	 ����	 5������	 ����	 ��	 #�	

���" �	��" ����	������	:�����'	��	�����	��#����'	�����	�����	�����	�	���	����-�����	

�	#�	�����	�����	�	���	����	��#�����	
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• 5�� ��������������������������� ��������

$	%�" ������	���	��	��	" ���	" �����	��	#�	���	�" 	���	������������	��	�	��%���	

#����%���	�	������	3�	���	�����	�����	�����	�" 	�������	����	�	�-����	������-	�-	

�	�	����	���	�	����	�	����	�	����	������-	��	�	����	" ����	

��	 �#�����	 " ���	 #����	 ��	 ���	 �	 ����������	 ���	 �	 %��-�������	 <��	 #�	 �������" ���	 ���	

� �����%�	 �����	 " ����	 �������	 �������	 2 ��	 ���" �	 �	 �" �����	 " �	 ��%���	 ���	

� �����%�	 ���	 ���	 � ����������	 6 ���	 �	�����������	 #��	 ���	 �������	 �-	 ���%#��������	 " �	

�������#��	�����	#��	���	�	����	���	

� �	" ��	��	#�	���	�����	�#����	���	���	���	��������	����	�	������" ��	$	�������#��	

����	 �	 �����������	 �	 " ������#��	 �" 	 �	 ������	 �	 ������	 �������	 ����	 �	
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��	�	�	#������	" �	%�" " ��" ��	" �	�	�" �����	#����	

• ,����������������������������

3�	 ��	 ���" �	 ���	 ���	 �������	 ��	 #�	 ���	 ���%#����	 ���	 �������������	 �������	

�����	#�	��#���-��%�	���������	����-	�����	���%���	����	�����	������	3�	���%��	���	

-��	 ��	 #�#����	 " ���	 ���	 ���%#����	�����	 �-�����	 $	 ���%��	 ���	 �	 ��" �������	 ���	

���%#��������	����	���	� ���������	��	�	�-����	-����	���	" ���	�����	�-	��������	<��	�	

��������	���	�	���%��	����	��	������	�#����	�	�����	" �	�	�������	���-�	����	

�	�������������	

• 0������������ ������������#������������������������� �����������)����� ����������������

:������������	 ����	 ���	 ���	 %��-������	 �" �����	 #�	 " ����	 ������	 ��%����	 5�����	 ���	

� �����%�	 �����	 �	�	" ��" ��%#	 �	 ������	 �����	 �����	 �	 �������	 �()	���	�	�������	����	

�������������	 �	 " ���	 �!)	 ���	 �	 ������������	 ���	 � �����%�	 ���	 ��	 �	 �����	

�������%�������	������	" ��	��	�����	���%#�	���	� �����%�	��%#	" �	��" 	��%#�	�-	������	

�	�������	$������	������	��	����	" �����	�-	�	������	���	� �����%�'	���" �	�	������	

��	��������	����	��������������	2 " 	���	���	�	����	�����	�	������	����������	

������	

o 5���	�	����	���	��	�������	�����	��	��	���" �	-�����#���%������	�	#������	

o H�������	����	" �	����	" ���	����	������'	��������	#�	�����	������������	���	

����	��	���	00	����	�������	

o :������������	 �����	 �-	 �	 ����	 ����	 �����	 ������	 ��	 �������%������" 	 ���	

����������	��%#�����	 ����	 ��	 �����	 ����	 ���	 �9-	 ������	 �	 �-��" ���	 ������'	 �������	 �	

�����������	 -�%��	 �" �%#�����	 ���	 ������	 #��	 ����	 ��	 ����" ����%#	 ��%�������	 ���	

� ���������	 ���	 ����	 �����	 ���	 �	 �-��" ����	 $��	 �����	 %#��	 ��	 ��	 ����	 B���	

���������	 <��	 � ���������	 �����	 �����	 " �	 ���%#��������	 �	 ��	 �	 �������������	 ���	

�������������	 ���	 #�	 #������	 � �	 ��	 #�	 �" �����	 ������	��������	 ���	 ������	 #�	
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Bijlage 2: Verandering in wetgeving op het gebied van corporaties 
(Bron: Klieverik, 2010) 

 Herziening Woningwet Uitvoering EC-beschikking staatssteun 

middels een ministeriële regeling 

Scheiding DAEB en niet DAEB Vernieuwing Huisvestingswet Warmtewet Energielabels in het 

woningwaarderingsstelsel 
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- 12 juni 2009: brief Van der Laan naar TK; 

- 13 nov 2009: Balkende IV akkoord; 

- Juli 2010: advies RvS, is niet openbaar; wetsvoorstel 

is evenmin openbaar. 

- medio 2010: concept naar TJ. 

- 31 augustus 2010: brief minister naar 

TK. 

- TK wil onderzoek naar gevolgen en 

nieuw gesprek met de EC. 

- Dit betreft geen aparte regelgeving, maar vloeit 

voort uit de EC-beschikking (zie vorige kolom). 

- DAEB is afkorting voor diensten van algemeen 

economisch belang. Als gevolg van de EC-

beschikking moeten corporaties hun activiteiten 

scheiden in DAEB en niet-DAEB. 

- 23 december 2009: voorstel 

nieuwe Huisvestingswet bij TK. 

- Zou op 1 januari 2011 in werking 

moeten treden. 

- Controversieel na val Balkende IV. 

- Initiatief van de TK. Loopt al zeven jaar. 

Laatste versie in juni 2010 door TK 

teruggestuurd naar de minister van EZ. 

- Het WWS is onderdeel van het Besluit 

Huurprijzen Woonruimte, dat weer 

onderdeel is van de Uitvoeringswet 

Huurprijzen Woonruimte. 

- Het wetsvoorstel met de wijziging lag 

januari 2010 bij de TK. 

- Bij de val van Balkende IV niet 

controversieel verklaard, wel uitgesteld. 
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 - Naar verwachting zal het nieuwe kabinet de wet 

aanpassen naar eigen wens. 

- Beoogde invoeringsdatum 1 januari 2012. Dit is 

tamelijk ambitieus, waarschijnlijker is 1 januari 2013. 

- Kabinet-Balkenende IV handhaaft in 

rijksbegroting 2011 invoering per 1 

januari 2011. 

- 7 oktober 2010: TK hield 

rondetafelgesprekken en sprak de 

Directeur-Generaal Mededinging van 

de EC. 

- TK wil nieuw overleg met minister. 

- Voor de uitwerking van de EC-beschikking: zie 

vorige kolom. De administratieve scheiding is 

gecompliceerd en daarom doorgeschoven. 

Wordt waarschijnlijk onderdeel van de nieuwe 

Woningwet, mogelijke ingangsdatum 1 januari 

2013. 

- Behandeling in TK moet wachten 

op nieuw kabinet. 

- De nieuwe minister kan 

wetsvoorstel wijzigen. 

- Invoering van de wet kan pas op 1 

juli 2011 of 1 januari 2012. 

- De TK wil dat de minister onderdelen 

van de wet aanpast. 

- Daarna nogmaals behandeling in TK, 

waarna minister de warmteregeling moet 

vaststellen en de richtlijn redelijke prijs 

voor energie en warmte. Dit zijn beide 

AmvB's. 

- Mei 2010: antwoord minister op vragen 

TK. Dat is laat. Invoering van het gewijzigde 

WWS op 1 juli 2010 is daardoor niet 

gehaald. 

- De TK beslist over verdere behandeling 

van het wetsvoorstel, maar wacht 

misschien op nieuwe minister. 
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- Fundamentele wijziging corporatiestelsel. 

- Nieuwe bevoegdheden voor de minister zoals 

wegsturen RvC's. 

- Aanscherping extern toezicht, instelling autoriteit 

volkshuisvesting. 

- Striktere eisen intern toezicht. 

- Eisen aan deelnemingen en verbindingen. 

- Alleen staatssteun (WSW-borging_ 

voor diensten van algemeen 

economisch belang (DAEB)). 

- Corporaties moeten 90 procent van 

de vrijkomende woningen toewijzen 

aan huishoudens met inkomen tot 

max. 33.000 euro. 

- Maatschappelijk vastgoed Europees 

aanbesteden. 

- De gevolgen kunnen groot zijn, zoals de 

onmogelijkheid voor corporaties om niet-DAEB 

activiteiten te verrichten. 

- Belangrijkste vragen: inzet van het eigen 

vermogen voor zowel DAEB als niet- DAEB, 

juridische dan wel administratieve splitsing. 

- De gemeenteraad stelt de 

huisvestingsverordening vast; 

beroepsmogelijkheden zijn 

beperkt. 

- Corporaties en gemeenten mogen 

geen convenanten meer afsluiten 

over woonruimteverdeling. 

- Gemeenten krijgen meer ruimte 

voor eigen interpretatie van lokale 

schaarste. 

- Uitgangspunt is vrijheid van 

vestiging; bindingseisen alleen bij 

grote uitzondering. 

- Blokverwarming wordt behandeld als 

stadsverwarming. 

- De huurder krijgt een aparte factuur 

voor warmte. 

- Berekening energieprijs niet meer op 

basis van werkelijke kosten, maar aan de 

hand van een gasgestookte 

referentiewoning. 

- Corporaties kunnen investeringskosten 

niet meer doorberekenen in de 

energieprijs. 

- Waardering van energieprestaties van 

woningen door middel van energielabel. 
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- Corporaties zijn zelfstandig. 

- Extern toezicht bij onafhankelijke autoriteit. 

- Geen toezicht vooraf. 

- Wonen is lokaal. Geen centrale regie met heffingen. 

- Geen nodeloze regelgeving. Beperking 

administratieve lastendruk. 

- Invoering per 1 januari is 

onverantwoord vanwege de gevolgen 

voor middeninkomens. 

- Implementatie van de beschikking 

koppelen aan de herziening van de 

Woningwet. 

- Gefaseerde invoering van de 

toewijzingsnorm en een hogere 

inkomensgrens dan 33.000 euro. 

- Vrijheid voor corporaties om zelf te kiezen 

tussen administratieve dan wel juridische 

scheiding. 

- Doel is dat corporaties hun complete vermogen 

kunnen inzetten voor de volkshuisvesting (DAEB 

en niet-DAEB) binnen hun werkdomein. 

- Minder regels en beperkt 

ingrijpen van de overheid bij de 

woonruimteverdeling. 

woonconsumenten bepalen 

- Vrijheid van vestiging: zelf waar 

en hoe zij willen wonen. 

- Vasthouden aan afrekenen van 

werkelijk gemaakte kosten, dus 

afrekening blokverwarming via 

servicekosten. 

- Zeker stellen dat kleine en duurzame 

energie-installaties exploitabel blijven 

voor corporaties. 

- Vernieuwing van het WWS, stimulans 

inbouwen voor energiebesparende 

maatregelen. 

- Voorkomen dat slechte energielabels (F 

en G) gaan gelden als ‘gebrek’ met 

huurmindering als gevolg (gevraagd door 

de TK in motie-Ortega), samenwerking 

hierop met Woonbond en WWI. 

- Corporaties ondersteunen bij overgang 

naar het nieuwe WWS. 
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 - De sociale huursector wordt meer toegespitst op 

degenen die geen alternatieven hebben. 

- Het kabinet komt met voorstellen om het 

functioneren van woningcorporaties als 

ondernemingen met een maatschappelijke taak te 

verbeteren en het externe toezicht door een 

woonautoriteit te verzekeren. 

- Geen directe tekst in het akkoord. 

Wel de volgende passage: De 

toewijzing van sociale huurwoningen 

wordt stapsgewijze beperkt tot lagere 

inkomensgroepen. 

- En over het huurbeleid: Voor 

huishoudens met een inkomen tot 

43.000 euro stijgen de huren bij 

gereguleerde woningen niet met meer 

dan de inflatie. 

 - Het kabinet komt met voorstellen 

voor meer ruimte voor maatwerk 

in de volkshuisvesting zodat zowel 

binnen steden als in kleine kernen 

ruimte is om in de eigen 

woningbehoefte te voorzien door 

middel van sociale stijging en 

doorstroming. 

- De verlening van vergunningen voor 

lokale, kleinschalige productie van 

energie en warmte wordt eenvoudiger. 
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Wet Normering Topinkomens Vernieuwing Bouwbesluit Wet Initiatiefrecht 

Woningverbetering 

Maatschappelijke Onderneming (MO) 

in BW 

Scheiden wonen en zorg, aanpassing 

van de AWBZ 

Fases wetsvoorstel 

1. Ambtelijke voorbereiding van het wetsvoorstel op het 

ministerie. 

2. Bespreking ministerraad; na akkoord gaat het wetsvoorstel 

voor advies naar de Raad van State. De tekst van het 

wetsvoorstel is nog vertrouwelijk, maar de hoofdlijnen 

worden bekend gemaakt via een persbericht. 

3. Beoordeling door de Raad van State. De RvS kijkt vooral 

naar de juridische kanten. Het advies van de RvS is gericht 

aan de Koningin. Zolang het wetsvoorstel bij de RvS ligt, is 

het geheim. 

4. Indiening wetsvoorstel en memorie van toelichting bij 

Tweede Kamer, schriftelijke behandeling. Het wetsvoorstel 

is nu openbaar. In de TK wordt een wetsvoorstel met het 

bijbehorende advies van de RvS behandeld in een van de 

gespecialiseerde commissies. 

5. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer. 

6. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel aan, daarna indiening 

bij de Eerste Kamer; schriftelijke behandeling. De EK let 

vooral op of het wetsvoorstel goed in elkaar zit. De EK heeft 

niet het recht van amendement. Dit houdt in dat de EK het 

wetsvoorstel niet mag wijzigen, maar er alleen ja of nee 

tegen mag zeggen. 

7. Plenaire behandeling door Eerste Kamer. 

8. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, Publicatie 

Staatsblad. 

Afkortingen en termen 

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

AMvB: algemene maatregel van bestuur. Is een 

uitvoeringsbesluit dat hoort bij een wet. Kan in tegenstelling 

tot een wet worden voorgelegd aan een rechter ter toetsing 

aan de grondwet. 

BW: Burgerlijk Wetboek 

DAEB: diensten van algemeen economisch belang. Een lidstaat 

bepaalt zelf wat een DAEB is en kan aan bepaalde 

ondernemingen de uitvoering daarvan opleggen. Volgens het 

EG-verdrag mogen voor de uitvoering van DAEB’s, onder 

omstandigheden en voor zover nodig, de Europese 

mededingingsregels buiten toepassing blijven. Zo kan 

staatssteun geoorloofd zijn. 

EC: Europese Commissie 

EK: Eerste Kamer 

Europese Beschikking: De Europese Commissie heeft op 15 

december 2009 een beschikking genomen over staatssteun en 

corporaties. In deze beschikking staat voor welke activiteiten 

corporaties staatssteun mogen ontvangen. 

Ministeriële regeling: met deze interim regeling geeft 

Nederland uitwerking aan de beschikking van de Europese 

Commissie rondom bestaande en nieuwe staatssteun en de 

Nederlandse woningcorporaties. 

MO: maatschappelijke onderneming 

NHC: Normatieve huisvestingscomponent. Is een belangrijke 

norm in de AWBZ voor het berekenen van de wooncomponent 

bij zorgvastgoed. 

RvC: raad van commissarissen 

RvS: Raad van State 

TK: Tweede Kamer 

WWI: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie 

WWS: Woningwaarderingsstelsel, puntenstelsel voor het 

berekenen van de maximale huurprijs van een woning. 
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- Mei 2010: kabinet stemt in met Wet 

Normering Topinkomens 

- Augustus 2010: advies van de RvS. 

- Heet inmiddels Bouwbesluit 2011; gaat 

naar verwachting in op 1 januari 2012. 

- Komt in de plaats van voorschriften uit 

het Bouwbesluit 2003, het Besluit 

Brandveilig Gebruik Bouwwerken 

(Gebruiksbesluit) en de voorschriften uit 

de gemeentelijke verordeningen over 

bouw- en sloopwerk. 

- Wetsvoorstel kwam tot stand op 

verzoek van de TK en in 2009 

ingediend. - Oktober 2009: TK 

dient vragen in. 

- Maart 2010: controversieel 

verklaard. 

- Medio 2009: wetsvoorstel MO naar de TK. 

- 18 december 2009: TK vraagt minister van 

Justitie in hoeverre het wetsvoorstel 

‘bijdraagt aan de verbetering van de 

maatschappelijke binding/verankering van 

organisaties in de semipublieke sector’. 

- 26 juni 2009: brief van bewindslieden 

VWS en WWI: scheiding wonen – zorg 

wordt geleidelijk ingevoerd. Doel: 

huisvestingskosten van verzorgings- en 

verpleeghuizen niet langer uit AWBZ. 

- Februari 2010: TK vraagt om instelling 

stuurgroep scheiden wonen-zorg. 
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 - Beslissing is aan het nieuwe kabinet. 

Daarna langs TK en EK. 

- De conceptvoorschriften worden 

momenteel getoetst door enkele 

organisaties, waaronder bouwend 

Nederland en de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht. 

- Onzeker. 

- Afhankelijk van het nieuwe 

kabinet. 

- Het demissionaire kabinet heeft het 

wetsvoorstel aangehouden. Verdere 

beslissingen zijn aan het nieuwe kabinet. 

- Mogelijk worden elementen uit dit 

wetsvoorstel opgenomen in de nieuwe 

Woningwet. 

- Stuurgroep is nog niet ingesteld. 

- Per 1 januari 2012 moet nieuw stelsel 

ingaan voor bekostigen van zorgvastgoed. 

- Op korte termijn wordt duidelijkheid 

verwacht over de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en over de 

boekwaardeproblemen met oud 

zorgvastgoed. 
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- Wetsvoorstel plaatst corporaties in het 

strengste regime: maximaal de 

Balkenende-norm. In het middenregime 

mag een sector zelf een code opstellen 

met maxima boven de Balkenende- 

norm. Het lichtste regime geldt voor 

organisaties ver van de overheid en vol 

in de markt. 

- Bestaande bouw: minder eisen aan 

trappen en hellingbanen, minder eisen 

aan vluchtroutes. 

- Nieuwbouw: meer ontwerpvrijheid 

voor afmetingen, indelingen en trappen, 

hogere isolatie-eisen, EPC van 0,8 naar 

0,6. 

- Huurders krijgen het recht om 

woningverbetering te vragen. 

-Juridificering verhouding 

huurders - corporaties. 

- De wet MO kan leiden tot meer ruimte voor 

maatschappelijk ondernemerschap. 

- Aedes vindt de uitwerking van de wet slecht 

vanwege de eenzijdige verplichting voor 

woningcorporaties. Dat leidt tot ongelijke 

verhoudingen tussen maatschappelijke 

ondernemingen en zet de bestuurbaarheid 

van corporaties onder druk. 

- Ouderen en mensen met een beperking 

kunnen langer thuis wonen, maar moeten 

zelf woonlasten betalen. 

- Stagnatie investeringen zorgvastgoed 

door te lage NHC en door onduidelijkheid 

rond de overgang naar nieuw 

financieringsstelsel. 

- Groot knelpunt is de extra financiële last 

voor corporaties door te lage compensatie 

voor oud zorgvastgoed. 
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- Overnemen van advies-Dijkstal. Voor 

corporaties geldt hierin het 

middenregime, analoog aan de 

zorgsector. 

- Screening op uitvoerbaarheid van 

ontwerp, toetsing, uitvoering, toezicht, 

handhaafbaarheid en 

fraudebestendigheid. Goede informatie 

en communicatie bij invoering. 

- Overbodige extra regelgeving. 

- Verhouding huurderverhuurder 

niet verder) juridificeren. 

- Het is niet duidelijk voor welk 

probleem deze wet een oplossing 

is. 

- Geen behandeling en aanname van het 

wetsvoorstel MO in BW door TK. 

- Aedes wil geen verplichting voor 

corporaties en aanpassing voor de knellende 

voorschriften. 

- Meer aandacht voor levensloopgeschikt 

maken van woningen. 

- Gemeenten moeten WMO-gelden ook 

benutten voor woningaanpassingen. 

- Wijzen op stagnatie bij realisatie 

zorgvastgoed. 

- Overheid moet rekening houden met 

verplichtingen van corporaties vanuit oude 

regelgeving. 

- Voldoende hoge NHC. 
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- Geen directe tekst in het akkoord, wel 

deze passage in het financiële kader: het 

beloningsbeleid van zorginstellingen 

verandert wanneer de Wet Normering 

Topinkomens (WNT) in de huidige vorm 

wordt aangenomen. 

  - Het regeerakkoord spreekt over 

woningcorporaties als 'ondernemingen met 

een maatschappelijke taak'. 

- In de AWBZ wordt overgegaan tot het 

scheiden van wonen en zorg. 

- Zorginstellingen moeten zich meer 

richten op de woonwensen van hun 

cliënten. 

- Bewoners die de woonlasten financieel 

niet kunnen dragen, komen in aanmerking 

voor huurtoeslag. 
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Bijlage 3 Kansen van woningzoekenden bij loting. 
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Bijlage 4 Urgentie in Eindhoven. 
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Bijlage 5 Inschrijving bij Wooninc. en Woonbedrijf. 
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Bijlage 6 Eindhoven ingedeeld in wijken. 
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Bijlage 7 Reactiegraad van Wooninc. en Woonbedrijf per locatie  
�

$������� #�������� #���������"�

.�����	

���������	

.�����	

��%���	

;�%��/

�����	

.�����	

���������	

.�����	

��%���	

;�%��/

�����	

5����)� � 	 	 	 	 	 	

/	G����" 	 , 	 (� 1�	 �0!'!	 0�	 1�� 1	 �
('!	

-������ 	 	 	 	 	 	

/	2 ��	H����	 ��	 ,���(	 ,�1'(	 
�	 ���,11	 �,
',	

/	2 ��/&���	 ��	 �
�(�0	 ,(,'�	  1!	 ,1��!,	 �(1'�	

/	;������-�	 0	 �,,	  �'�	 0�	 �!�!��	 �
�'1	

,����)� � 	 	 	 	 	 	

/	H�������	 0	 �,	 ('�	 ��	 
� 

	   !'0	

/	2 ��/:�����" 	  0	 ���!�
	 0 !'
	 ��	 
��(�	  0�'�	

/	4����	 0	 (�	 � ' 	  0	 0!�1(�	  !�'!	

,������ 	 	 	 	 	 	

/	����	" ���	 (	 1
	 �(' 	 �� 	 ,0�1�!	  0 ',	

/	6 �#���	 (!	 �!�
��	 �
�'(	 
	  �,� 	 �0,'(	

/	2 ��/:����-	 !	 !	 !	 �,	 �
�!��	  !�',	

��������� 	 	 	 	 	 	

/	$	M���	 �1	 0�1��	 �0�'0	 ,,	 
� �(	 �(0'0	

/	2 ��/7�����	 �,	 
 �	 0�'0	 ��0	 ( �,1(	 �1�',	

#�������3 ����� 	 	 	 	 	 	

/	.���%#��	 �
	 0�! �	  10'�	 �0!	 �0��!(	  �0',	

/	.%#��	6 ���	  !	 ��,0 	 �
 '(	 (�	 ����
0	 �1�'�	

/	$�" " ��" �	 ,�	 (�!(
	 �,�'!	 �1 	 ,��0! 	  �(' 	

/	2 ���������	 1�	  0��1�	  (,' 	 �� 	 �0�0
,	  (1'0	

#�������B)��� 	 	 	 	 	 	

/	<���������	  �	 ��,�1	 �!�',	 �0(	 �0�,��	   
',	

/	3�-	 !	 !	 !	 �1(	 0!�!1,	  00'(	

/	2 ��/� ����	 
!	 �
��!�	  0,',	 � 0	 ���� 1	  ,1'!	
� 	 	 	 	 	 	

.���������������� 0 ,	 � (� ��	  ,!'1	 	 	 	

/���� �0	 
��	 ,
'0	 	 	 	

-������� ((	 (�� (	 �!�',	 	 	 	

*�����  	 , 0	  � '0	 	 	 	

	

	 	



<������	

�!�	 ��	���	��	����	

Bijlage 8 Berekening Huurtoeslag 2011 
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Bijlage 9a Aanbiedingsresultaat Wooninc. per locatie 
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Bijlage 9b Aanbiedingsresultaat Woonbedrijf per locatie 
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