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DE EVALUATIE IN EEN NOTENDOP 

Dit onderzoeksrapport schetst een beeld van de (uit)werking van de herziene Woningwet op de 

handelingspraktijk van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Dat beeld is 

veelkleurig en biedt inzicht in het hedendaags functioneren van de Nederlandse volkshuisvesting. De 

hoofdvraag van het evaluatieonderzoek, geformuleerd door de Aedescommissie Evaluatie 

Woningwet (de Commissie-Van Bochove), luidde als volgt:  

 

“Welke kansen en belemmeringen biedt de Woningwet met het oog op de maatschappelijke opgaven 

(betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid)?”1 

 

De resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk samengevat. Die samenvatting kent 

verschillende perspectieven en niveaus. Samenvattend kan het volgende worden geconstateerd:  

 

Wel begrip, beetje waardering, zeker geen blijdschap 

Vertegenwoordigers van corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten en vistatoren tonen begrip 

voor de invoering van de Woningwet en begrijpen de achtergrond van de wet. Disfunctionerende 

corporaties en bestuurders hebben het in het recente verleden over de sector afgeroepen: een strikte 

disciplinering van overheidswege. Betrokkenen vinden de maatregelen in de herziene Woningwet 

dan ook begrijpelijk. 

 

Er is waardering voor de ‘aanscherping’ die de Woningwet biedt. De wet heeft volgens een groot deel 

van de geïnterviewden meer duidelijkheid over de kerntaak, de doelgroep van beleid en over de 

kernactiviteiten van corporaties gebracht. Zowel het speelveld als de spelregels van corporaties 

worden scherper afgebakend volgens de betrokken partijen. Ook heeft de wet de positie van de 

gemeenten en huurdersorganisaties versterkt, waardoor de betrokkenheid en het besef van 

meervoudige belangen is toegenomen. Zo is er met het passend toewijzen meer aandacht voor de 

betaalbaarheid en de huurontwikkeling en wordt dat positief gewaardeerd, in elk geval voor de 

‘primaire doelgroep’. Via het goede gesprek in het tripartite overleg bieden partijen 

                                                                        
1  Deze hoofdvraag leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

a. Stelt de Woningwet en aanpalende wetgeving woningcorporaties voldoende in staat hun kerntaak uit te voeren, nu 

en in de toekomst? 

b. Welke effecten heeft de Woningwet (en aanpalende wetgeving) op de ambities en mogelijkheden van 

woningcorporaties (en hun stakeholders) in relatie tot (toekomstige) maatschappelijke opgaven? 
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(maatschappelijke) tegendruk aan elkaar, vooral de huurdersorganisatie aan corporatie en gemeente 

en kunnen, indien nodig, ongewenst gedrag corrigeren. ‘Cowboygedrag’ op het terrein van 

vastgoedontwikkeling en -transacties, ‘bestuurlijk hobbyisme’ en ‘filantropie’ zijn met de komst van 

de wet drastisch afgenomen. De wet ontmoedigt dit gedrag en vergroot het risicobewustzijn onder 

bestuurders en commissarissen van corporaties. Daarbij komt dat door de geschiktheid- en 

betrouwbaarheidstoets van bestuur en raden van toezicht, de kwaliteit van bestuur en (intern) 

toezicht, is verbeterd.  

 

Kortom, er is (enig) begrip voor het nut en de noodzaak van de Woningwet en er worden positieve 

effecten genoemd die zijn bewerkstelligd door de wet. Dit betekent niet dat de wet wordt omarmd. 

Van blijdschap over de Woningwet en werkvreugde als gevolg van de wet, is allerminst sprake. 

Integendeel. Er zijn nogal wat frustraties en kwesties. Die liggen vooral op het niveau waarop de wet 

is uitgewerkt en wordt toegepast. 

 

 
 

De Woningwet frustreert door ongewenste uitwerking, toepassing en handhaving 

De Woningwet roept in zijn uitwerking, toepassing en handhaving veel ongenoegen op, niet alleen bij 

woningcorporaties maar ook bij gemeenten, huurdersorganisaties en zorgorganisaties. In de 

meerstemmigheid van ervaringen klinkt een duidelijke grondtoon van ongemak en onvrede. Het is 

vooral de uitwerking van de wet (met name de regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst 

met nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen volkshuisvesting ter uitvoering van de 

Ervaringen en kwesties: positief en negatief 

De ervaringen en kwesties van de geïnterviewden over de werking van de Woningwet in de praktijk zijn talrijk 

en verschillend van aard. Deze spelen zich grofweg af op drie verschillende niveaus: 

 

• Niveau 1: ervaringen en kwesties betreffende de complexer wordende volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke opgaven (mede) als gevolg van de maatregelen in de Woningwet en aanpalend 

rijksbeleid. De draaglast voor corporaties en hun partners is vergroot, terwijl de draagkracht van 

corporaties (zie niveau 3) is verminderd door de inperking van taken en de toename van regeltjes 

waaraan moet worden voldaan. Partijen voelen dat de balans van draaglast en draagkracht is verstoord.  

 

• Niveau 2: ervaringen en kwesties met het samenspel in de lokale driehoek van gemeenten, 

huurdersorganisaties en gemeenten. Hierover geven partijen aan dat op lokaal en regionaal niveau de 

verhoudingen en de onderlinge rolverdeling van partijen zijn verhelderd. Een nieuwe infrastructuur is 

gelegd, maar het samenspel in de praktijk moet nog geoefend en geleerd worden.  

 

• Niveau 3: ervaringen en kwesties met betrekking tot het handelingsvermogen van corporaties, in het 

bijzonder als gevolg van de wijze van uitwerking en handhaving van de wet. De uitwerking en legalistische 

handhaving van de Woningwet wordt op verschillende punten als te strikt en te rigide ervaren. Dit heeft 

forse impact op het handelingsvermogen, de handelingsbereidheid, de houding en het gedrag van 

corporaties. Er is sprake van frustratie, irritatie en apathie, waardoor de energie om opgaven op te 

pakken is verminderd. 
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Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) die in de praktijk frustratie 

en irritatie oproept. 

 

Eigenlijk wordt niemand vrolijk van het woud aan regels die de Woningwet in de praktijk met zich 

meebrengt; en van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de handhaving van die regels, naar 

de letter. De wet vraagt om een intensieve verantwoording met relatief veel administratieve 

verplichtingen waarvan het nut niet altijd helder is en waar vooral kleinere corporaties onder gebukt 

gaan. En partijen ervaren dat de wet in veel gevallen onvoldoende aansluit op de lokale praktijk, 

daardoor remmend werkt op de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven. De uitwerking en 

handhaving van de wet roepen ongewenste effecten op: realisatie van complexe opgaven kosten veel 

meer tijd vanwege allerlei afstemmingskwesties en de tijdsbesteding aan verantwoording en 

controle wordt als disproportioneel ervaren. 

 

Volkshuisvestelijke kwesties in de praktijk  

De ongewenste effecten op het terrein van de volkshuisvesting liggen in de eerste plaats op het 

terrein van het passend toewijzen in combinatie met strikte toewijzingsnormen. Hierdoor (en door 

de instroom van bewoners met een intensieve zorgvraag als gevolg van de extramuralisering van de 

zorg) ontstaat in veel woongebieden een concentratie van kwetsbare bewoners met 

multiproblematiek in complexen en buurten. Dit heeft een negatief effect op de vitaliteit en de 

leefbaarheid van de wijk. Het woongenot -‘jezelf veilig en thuis voelen in je eigen buurt’- staat onder 

druk.  

 

Ook het wonen mét zorg wordt belemmerd door de herziene Woningwet. De wet werkt namelijk 

remmend op het realiseren van nieuwe vormen van wonen met zorg, bescherming en een passend 

niveau van voorzieningen. Wanneer je aan de slag wil met innovatieve woon(-zorg)constructies loop 

je al snel op tegen een muur van wet- en regelgeving, zo ervaren corporaties, zorginstellingen en 

gemeenten; dat is nu anders dan vóór 2015. Concrete businesscases starten enthousiast, maar 

stagneren vaak snel, met frustratie alom tot gevolg.  

   

De Woningwet roept daarnaast een toenemende spanning op tussen verduurzaming en 

betaalbaarheid. Corporaties hebben een verduurzamingsopgave, zo vinden zij ook zelf. Die opgave is 

in beeld gebracht en corporaties zijn bezig met de uitwerking van de opgave in concrete 

‘energietransitieplannen’. Voor de realisatie van deze plannen worden concrete businesscases 

gemaakt. Ook hier werkt de Woningwet remmend op het realiseren van nieuwe vormen van 

energievoorziening in brancheoverstijgende samenwerkingen. Modellen van ‘all-inclusive wonen’ 

bieden klantgemak en sturing op betaalbaarheid van woonlasten, maar staan volgens de 

handhavingsregels op gespannen voet met de kerntaak van de corporatie. De (handhaving van de) 

wet laat corporaties weinig ruimte voor levering van energie buiten de directe aansluitingen op 

woningniveau noch voor samenwerkingsverbanden met energieproducenten, -transporteurs en  

-opslagbedrijven. Het effect is dat de wet -wederom- zowel het ondernemerschap als de 

innovatiekracht afremt.  
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In veel regio’s is het huisvesten van ‘de onderkant van de middengroepen’ een serieus en toenemend 

vraagstuk. Dat wordt, naast door een algeheel tekort aan beschikbare woningen, mede veroorzaakt 

door de harde inkomensgrenzen die worden gesteld, door de notie dat dit marktsegment (in de 

Woningwet) niet langer tot de doelgroep van corporaties behoort en door een imperfecte 

marktwerking. Corporaties moeten eerst toestemming vragen voor de ontwikkeling van dit segment 

en marktpartijen richten zich bij voorkeur op de bovenkant van de markt omdat daar meer 

rendement kan worden behaald en het hoogste doorstroomeffect kan worden bereikt. De Woningwet 

veronderstelt dat dit vraagstuk door partijen wordt opgepakt in de woonvisie van de gemeenten en 

bij de lokale en regionale prestatieafspraken. De praktijk echter laat zien dat dit (nog) niet zo werkt.  

  

Een driehoek met toekomst 

Ondanks dat de samenwerking binnen het driehoeksoverleg van gemeenten, huurders en 

woningcorporaties nog onvoldoende in staat is om tot een adequate agendering en resultaatgerichte 

benadering van de volkshuisvestelijke opgave te komen, ervaren partijen het overleg wel als van 

toegevoegde waarde.  

 

Partijen zijn zich meer verbonden gaan voelen en hebben ook een beter beeld gekregen van elkaars 

belangen, de gezamenlijke opgave en ieders mogelijke bijdrage daaraan. Het belang van het 

driehoeksoverleg wordt door de partijen onderschreven. Daarbij valt wel op dat er wisselend wordt 

gedacht over de rolinvulling van partijen. Partijen zijn nog erg zoekende en vinden dat hun rol nog 

maar beperkt uit de verf komt. Dit laatste geldt vooral voor de huurdersorganisaties en de 

gemeenten. De gemeenten pakken in de ogen van corporaties en huurdersorganisaties onvoldoende 

regie – missen daarin met name kleinere gemeenten de capaciteit (en deskundigheid) voor. Datzelfde 

geldt voor veel huurdersorganisaties: ook zij kampen met een tekort aan middelen en expertise en 

willen daarbij graag ondersteuning. Daarnaast geven ze ook aan dat dergelijke trajecten intensief zijn 

en beslag leggen op hun agenda. Gemeenten en corporaties zijn professionele organisaties. De 

huurdersorganisaties worstelen met een professionaliseringsvraagstuk: hoe te professionaliseren 

zonder eigenheid en contact met de achterban (legitimiteit) te verliezen? Het vinden van een goede 

balans tussen vrijwilligheid en (semi)professionaliteit heeft tijd en creativiteit nodig.  

 

Evengoed geven partijen aan het tripartite lokale overleg als zodanig te waarderen, al kenschetsen 

zij de ontwikkeling in de huidige praktijk als een gezamenlijke zoektocht. Er ligt een infrastructuur die 

toekomst heeft, mits er voldoende tijd, ruimte en energie wordt gestoken in het gezamenlijk 

leerproces. 

 

De Woningwet knelt: groeiende opgaven versus ingeperkte handelingsruimte 

De kern van veel gesignaleerde ‘knelpunten en frustraties’ betreft de groeiende opgave versus de 

ingeperkte handelingsruimte. Partijen willen vraagstukken serieus oppakken, zoals die van de 

beschikbaarheid van woningen voor middeninkomens, de huisvesting van en zorg voor bijzondere 

doelgroepen, die van verduurzaming van de gebouwde omgeving en die van de leefbaarheid in 

complexen en buurten. Het zijn betekenisvolle volkshuisvestelijke vraagstukken die vaak dusdanig 

complex en grensoverschrijdend zijn dat zij alleen in samenwerking met derden adequaat kunnen 
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worden opgepakt. Voor partijen is vaak niet helder hoever de corporatie mag gaan en in welke mate 

ze echt nog kunnen rekenen op de corporatie als betrokken partner. 

 

De uitvoeringspraktijk laat zien dat de Woningwet in uitwerking, toepassing en handhaving het 

effectief oppakken van verschillende opgaven in de weg zit. Regels en normen, zoals op het gebied 

van (passend) toewijzen en leefbaarheid sluiten niet goed aan op wat lokaal nodig wordt geacht. 

Vernieuwende en goeddoordachte plannen mislukken of komen niet tot stand omdat ze niet geheel 

voldoen aan de lijsten van regeltjes die na de wet zijn ingevoegd. Het ‘goed toepassen van de 

regeltjes’ is belangrijker dan goede plannen realiseren. Het veelvuldig aanlopen tegen de ‘muur van 

regeltjes’ van de Woningwet maakt ook dat de energie van aanpakken weglekt: de ondernemende 

houding neemt af en de afwachtende houding neemt toe. Terwijl de volkshuisvestelijke opgaven 

alleen maar groter worden, neemt het vermogen van corporaties (en hun partners) om deze 

vraagstukken op te pakken door de verminderde handelingsruimte alleen maar af.  

 

Ervaringen van corporaties met de Aw zijn wisselend. Dat hangt samen met de vraagstukken die 

spelen. Over het algemeen kan worden gesteld dat er een brede acceptatie is ten aanzien van het 

instituut ‘onafhankelijk toezichthouder’. Natuurlijk roepen beslissingen van de Aw reacties op als 

deze niet in lijn zijn met de verwachtingen van de corporaties. Maar in het onderzoek hebben we in 

de reacties van corporaties op de handelwijze van de Aw geen aanwijzingen gehoord voor 

sabotagegedrag of gedrag dat er op gericht is om het gezag van de Aw te ondermijnen. Daarmee is 

niet gezegd dat er sprake is van een open transparante verhouding met duidelijke rollen. De 

handelwijze van de Aw wordt bij complexere vraagstukken ervaren als ‘zoekend’ en regelmatig ook 

als ‘inconsistent’. Zo gaat de Aw in bepaalde gevallen ook op de stoel van adviseur zitten. Ook de 

medewerkers van de Aw geven verschillende signalen af. Zo geven enkele corporaties aan dat in 

oordeelsbrieven passages staan over of iets wel/niet mag, welke vervolgens na aantekening van 

bezwaar worden gewijzigd. Ook worden corporaties die met vernieuwende experimenten aan de slag 

willen door de Aw gevraagd om dit aan de voorkant goed af te stemmen om teleurstellingen te 

voorkomen. De praktijk echter wijst uit dat bij aanvang blijkt dat de Aw op veel vraagstukken ook 

geen adequaat antwoord heeft en dat leidt niet alleen tot het ‘verder uitzoeken en nieuwe regels’, 

maar ook tot het afremmen van maatschappelijk gewenste initiatieven en ongenoegen bij 

corporaties. Dit is een lastige kwestie. De wet blijkt in zijn uitwerking nog veel tekortkomingen te 

hebben. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als hiervoor een adequate handelwijze is waarbij in 

alle redelijkheid snel een goed oordeel kan worden geveld.  

 

De Woningwet infantiliseert: van ondernemen naar afwachten en risico’s mijden 

Dat afnemend vermogen van corporaties om volkshuisvestelijke vraagstukken op te pakken is niet 

uitsluitend het gevolg van (feitelijk) minder handelingsruimte. Dit onderzoek schetst een 

zorgwekkend beeld waarin de herziene Woningwet, vooral in zijn uitwerking en handhaving, de 

betrokkenen partijen, corporaties in het bijzonder, infantiliseert. De fijnmazige regels van de minister 

betreffende de uitvoering van de Woningwet in combinatie met een strikte handhaving naar de letter 

van de wet door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben een verlammende werking. Bovendien 

leiden gesignaleerde ‘knelpunten’ in de regelgeving bij de toezichthouder in veel gevallen tot nog 
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meer regels en verantwoording. De wijze van handhaving door de Aw wordt door partijen gevoeld als 

uiting van wantrouwen in corporaties en hun bestuurders. De ervaren controlecultuur werkt door in 

alle geledingen van de corporatie. Er zijn bestuurders die angst hebben om een ‘aanwijzing’ te krijgen 

(“dat betekent het einde van je carrière”), RvC’s die vooral inzetten op risicomanagement en 

medewerkers verhuur die bij het toewijzen van woningen voor zekerheid kiezen. Ook gemeenten, 

marktpartijen en zorgorganisatie nemen dit waar en geven aan dat dit een negatieve impact heeft op 

de samenwerking in maatschappelijke projecten. 

 

 
 

Balans verstoord en (te) dichtbij huis 

In het recent verschenen boek van René Appel, Dansen in het donker (2018), staat een passage over 

de leraar Nederlands die de taalvaardigheid van leerlingen moet toetsen aan de hand van de 

samenvattingen die de leerlingen hebben ingeleverd. Daarbij moet de leraar zich verantwoorden op 

basis van een formulier waarin alle noodzakelijke inhoudsonderdelen staan en ook de 

subonderdelen zijn uitgewerkt:   

 

“Elk onderdeel levert één of meer punten op. Wat dat met taalvaardigheid te maken 

heeft, begrijpt de leraar niet, maar dat schijnt er niet toe te doen. ‘Alles moet vooral 

objectief gescoord kunnen worden’, daar gaat het om. Dat hebben de ‘rekenmeesters’ 

van het onderwijs bevolen. Opvallend, de missieven komen altijd van de 

rekenmeesters, nooit van de taalmeesters en zelf is hij nu eenmaal een taalmeester”.  

 

Deze passage geeft een ervaringsbeeld dat ook in dit onderzoek veelvuldig naar voren is gebracht. 

Van toepassing lijkt de beroemde zin van Willem Elsschot „Tussen droom en daad staan wetten in de 

weg en praktische bezwaren”. Met name de werking van de Woningwet in de praktijk leidt tot 

belemmeringen, ervaren betrokkenen. Bij het oplossen van volkshuisvestelijke en maatschappelijke 

vraagstukken wordt de inzet niet zozeer bepaald door de vraag ‘wat is nodig om het vraagstuk 

verstandig en effectief op te lossen?’ De leidende vraag lijkt veeleer: ‘passen we de regels goed toe en 

kunnen we dat correct verantwoorden?’ Werken vanuit het ‘gezond verstand’, de bedoeling en de 

Reflecties: patronen en perspectieven 

In het rapport is een veelheid en verscheidenheid aan inzichten en opvattingen bijeengebracht. Voor een 

belangrijk deel gaat het om breed gedeelde inzichten, maar soms ook verschillen de waarnemingen en 

waarderingen. Bij de duiding van de waarnemingen (b)lijken achterliggende factoren en patronen relevant: 

 

• De achtergrond en van de organisatie (betrokkene): het doet ertoe of je als corporatie, als gemeente of 

als huurdersorganisatie naar de Woningwet kijkt. In het algemeen zijn woningcorporaties aanzienlijk 

kritischer. Ook is de afkeer van de Woningwet en de werking ervan groter bij corporaties (en bestuurders) 

die zich positioneren als ‘autonome maatschappelijke ondernemers’. 

• De specifieke situatie van de organisatie (betrokkene), in het bijzonder de corporatie: met name de 

omvang, de uitgangssituatie van de organisatie vóór de Woningwet en de marktomstandigheden doen 

ertoe: kleine corporaties ervaren een belastende administratieve lastendruk, een voorheen als 

‘kerntaakcorporatie’ gepositioneerde corporatie ervaart minder verandering en corporaties in een meer 

gespannen woningmarkt zien een compleet wegvallend middensegment in de huur. 
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lokale behoefte heeft plaatsgemaakt voor werken vanuit regelgeving en naar de letter van de wet. 

Dat staat een goede aanpak van vraagstukken in de weg. 

 

Zo ontstaat een gat tussen wat nodig en mogelijk is. Waar een krachtig aanpakken van de groeiende 

volkshuisvestelijke opgaven gewenst is -via innovatief maatschappelijk ondernemerschap- zet de 

bevoogdende Woningwet aan tot terughoudendheid, voorzichtigheid en gehoorzaamheid bij 

corporaties. Daarmee wordt een belangrijke balans tussen draaglast (volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke opgaven) en draagkracht (het handelingsvermogen van corporaties) verstoord.  

 

Alles bijeen genomen, ervaren corporaties dat ze nu wel erg kort worden gehouden. Zo lijkt in de 

doelstelling van corporaties volkshuisvesting teruggebracht tot het ‘huisvesten van de doelgroep’, 

wonen tot ‘woning’ en thuis voor ‘huis’. In identiteit en positionering van corporaties ten opzichte 

van de (rijks)overheid percipiëren betrokkenen een ontwikkeling van ‘maatschappelijke 

onderneming’ vóór de Woningwet 2015 naar ‘taakorganisatie voor uitvoering van rijksbeleid’ ná de 

herziening –sterk onder toezicht.  

 

Veel corporaties ervaren dit kort houden, gezien hun langjarig goed functioneren en 

volkshuisvestelijk functioneren en presteren, bovendien als wrang en ‘onverdiend’. Zij wijzen daarbij 

ook op de grote verbeteringen die, mede door de herziene Woningwet, zijn aangebracht in de 

kwaliteit van bestuur en intern toezicht. In plaats van bevoogding achten zij meer waardering en 

vertrouwen gepast; en meer ruimte voor eigen invulling vanuit het gezonde verstand.  

 

De Woningwet verbeteren: suggesties voor echte verandering 

 

 
 

Dit onderzoek haalt een duidelijk en dringend verzoek tot aanpassing van de Woningwet op: de 

sectorpartijen willen dat de Wet hen minder bevoogdt en meer bijdraagt aan het oppakken van 

belangrijke volkshuisvestelijke opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en hun partners 

om samen, vanuit het gezonde verstand en ‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot de benodigde 

maatwerkaanpak en vernieuwing, zodat de volkshuisvestelijke opgave adequaat opgepakt wordt. Nu 

en in de toekomst. Aan de minister en de handhaver dan ook de vraag om een omslag in cultuur te 

bevorderen, zodat de sector weg kan bewegen van de verlammende voorzichtigheid richting het 

benodigde innovatief maatschappelijk ondernemerschap.  

Suggesties: gewenste veranderingen  

In het onderzoek komen diverse suggesties naar voren voor verbetering van de (werking van de) Woningwet. 

Een deel daarvan is rechtstreeks in de gesprekken met betrokkenen geopperd, een ander deel komt voort 

uit een nadere beschouwing. We maken daarbij onderscheid in suggesties aan/voor: 

• de wetgever (wetgeving): de Tweede Kamer 

• de beleidsmaker (uitwerking): het ministerie van BZK 

• de gebruikers (toepassing): corporatie, gemeenten en huurdersorganisaties 

• de handhaver (handhaving) : de Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

• de sector: de vertegenwoordigende instituten.  
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Om de werking van de Woningwet te verbeteren, is er voor alle partijen werk aan de winkel. Duidelijke 

voorstellen voor verandering betreffen: 

 

a) Pas grenzen/normen en beleid aan waar nodig (denk aan: passend toewijzen, toewijzingsnormen, 

DAEB-niet-DAEB, leefbaarheidsbudget en -activiteiten) om ongewenste maatschappelijke effecten 

te voorkomen (zoals: concentratie van doelgroepen, een beperkte beschikbaarheid van woningen 

voor kwetsbare middeninkomens en voor bijzondere zorgvragers en een stagnerende 

doorstroming) en om gewenste maatschappelijke effecten te bevorderen (bijvoorbeeld: 

verduurzaming, leefbaarheid). Betrek hierbij ook (de uitwerking van) aanpalend beleid.  

 

Concreet: herbezin op de huurprijsgrens tussen DAEB en niet-DAEB. Gezien de groeiende 

knelpunten op de woningmarkt is het wenselijk om die grens naar boven bij te stellen, met name 

in gespannen woningmarktregio’s. 

 

b) Zet de decentralisatie van het wonen door, in de (praktische) vormgeving van effectief lokaal 

samenspel (PA-cyclus, capaciteit, professionalisering) en in het creëren van meer beslis- en 

handelingsruimte voor betrokken partijen ten behoeve van lokaal maatwerk. Zie er daarbij op toe 

(en stimuleer) dat partijen -van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties tot marktpartijen 

(en zorgpartijen)- de eigen rol en verantwoordelijkheid serieus opvatten en invullen en zich daarop 

ook aan laten spreken. Formuleer daarbij een passend antwoord op het ontbrekende externe 

toezicht op de kwaliteit en uitvoering van woonvisie en prestatieafspraken. Hoewel partijen het 

lokale samenspel als waardevol ervaren, vraagt een adequate uitwerking van dit overleg echter 

om meer capaciteit, deskundigheid en professionaliteit.  

 

Concreet: faciliteer de (verdere) inrichting en invulling van het driehoeksoverleg, bijvoorbeeld via 

de instelling van lerende ‘communities of practices’.  

 

c) Heb oog voor het handelingsvermogen en de energie van organisaties, corporaties in het 

bijzonder, om maatschappelijke opgaven op te pakken. De combinatie van heffingen, beperkingen 

in handelingsruimte en de ervaren infantilisering ondermijnen dit. Creëer ruimte voor een inzet die 

primair gemotiveerd is vanuit de lokale opgave, die resulteert in maatschappelijke meerwaarde en 

die voortkomt uit een gezamenlijk en goed volkshuisvestelijk gesprek. Beargumenteerd afwijken 

van regels moet mogen indien de lokale bedoeling van de volkshuisvesting daarom vraagt. De Aw 

en corporaties zullen daartoe met elkaar in gesprek moeten om meer ruimte voor maatschappelijk 

gewenste initiatieven te bieden. Daarvoor moeten mogelijk regels worden afgeschaft en ook 

andere vormen van beoordeling worden ingezet. Mogelijk kan ook het oordeel van gemeenten en 

zorgorganisaties in een dergelijke afweging worden betrokken. Eén ding staat in elk geval vast: nog 

meer regels en criteria om te komen tot een objectief oordeel gaat bij dergelijke vraagstukken niet 

werken. Dat schiet zijn doel voorbij en doet geen recht aan de gewenste rolinvulling van 

corporaties.  
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Concreet: hanteer de regels van passend toewijzen minder rigide, bijvoorbeeld via instelling van 

het principe: “pas toe of leg uit”. 

 

d) Verminder de controle en administratieve lastendruk, zeker voor goed functionerende corporaties 

(en maak het voor met name kleine corporaties beter hanteerbaar). 

 

Concreet: breng alle overbodige regels in beeld en bezin op hun noodzaak, bijvoorbeeld vanuit de 

methodiek in de zorg: “snappen of schrappen”. En breng meer maatwerk aan in het toezicht: houd 

risicogericht toezicht vanuit ‘de geest van de wet’, dat wil zeggen: ga vaker/zwaarder langs waar 

rode vlaggen opsteken. 

 

e) Creëer, stimuleer en benut ruimte om te experimenteren en leren met elkaar, in volkshuisvesting, 

in wonen, in welzijn en zorg en in verduurzaming. Het adequaat blijven oppakken van opgaven, nu 

en in de toekomst, vraagt om vernieuwing. En oefen, experimenteer en leer ook in het 

onderhouden en inzetten van relaties, lokale netwerken en allianties die samen beter presteren.  

 

Concreet: ten aanzien van wonen en zorg is een grote behoefte aan nieuwe vormen van wonen, 

mét bescherming en mét passende voorzieningen. De problematiek is het grootst in de (grote) 

steden. Start bijvoorbeeld met een 20-tal experimenten voor de ontwikkeling en realisatie van 

nieuwe vormen van wonen met bescherming en passende voorzieningen, waarbij corporaties zich 

achteraf verantwoorden. Ten aanzien van de verduurzamingsopgave is een aantal corporaties 

bezig met een ‘all-inclusive’-concept waarin woningen betaalbaar worden gehouden met de 

opbrengsten uit de energiebesparing. Ook hier is het wenselijk om experimenten te starten waarbij 

corporaties de ruimte krijgen om met marktpartijen de energietransitie aan te jagen.  

 

f) Monitor de uitvoeringspraktijk en blijf regelmatig met elkaar reflecteren op het functioneren van 

de volkshuisvestelijke uitvoeringspraktijk en evalueer daarin ook de rol en toekomstbestendigheid 

van de Woningwet. Creëer ruimte voor een goed volkshuisvestelijk gesprek, lokaal en op 

sectorniveau; en heb daarin ook oog voor rollen van en verhoudingen tussen partijen in het 

volkshuisvestelijk bestel. 

 

Concreet: organiseer een dag van de volkshuisvesting of Woningwet. 

 

In de gesprekken in het onderzoek is door diverse betrokkenen gewezen op het succes en de kracht 

van de Nederlandse volkshuisvesting. Ze wijzen op kenmerken als diversiteit en inclusiviteit, kwaliteit 

en betaalbaarheid van het wonen voor vrijwel iedere inwoner. De bijdrage daaraan van corporaties 

kan nauwelijks worden onderschat. Een toekomstbestendige Woningwet neemt dit gegeven in acht. 

 


