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Voor u ligt het resultaat van de eerste monitoring van de volkshuisvestelijke prestaties op de vier 

prioritaire thema’s, namelijk: de betaalbaarheid van de woningvoorraad, de energiebesparing in deze 

voorraad, het scheiden van wonen en zorg en de 

huisvesting van urgente doelgroepen. Dit onderzoek is te 

beschouwen als een startmeting. Bij de interpretatie van 

de uitkomsten moet bedacht worden dat voor sommige 

onderdelen van de prioritaire thema’s beleid onlangs van 

kracht is geworden.. Het onderzoek maakt gebruik van 

verschillende bronnen over de corporatiesector. Ter 

aanvulling heeft Atrivé een enquête uitgezet bij alle 

woningcorporaties (toegelaten instellingen) en 

voorbeelden van vernieuwende aanpakken verzameld.  

 

Het onderzoek richt zich op de corporatievoorraad van 

2,25 miljoen zelfstandige huurwoningen, op een totale 

woningvoorraad van 7,3 miljoen woningen. 

 

Betaalbaarheid 

De woonlastenproblematiek heeft de afgelopen twee jaar 

volop in de schijnwerpers gestaan. Een veel gebruikte 

‘meetlat’ ter duiding is het deel van het netto besteedbaar 

inkomen dat huishoudens aan het wonen besteden: de 

zogeheten ‘netto woonquote’. De aandachtsgroep 

(huishoudens met recht op huurtoeslag) in de 

corporatiesector wordt geconfronteerd met een stijging van 

de gemiddelde woonquote van 34% tot met 39% in de 

periode 2009-2015. Hierbij is rekening gehouden met de 

huurtoeslag die zij hebben ontvangen.  De gemiddelde 

woonquote van de huishoudens met een inkomen tot 

€ 34.911,- (de EC-doelgroep) stijgt in deze periode vrijwel 

evenveel, van 34% tot 38% in dezelfde periode. Voor het 

totale aantal huishoudens in corporatiewoningen bedraagt 

de woonquote in 2015 gemiddeld circa 36% (2009: 31%). 

 

Deze toename van woonquotes is een resultante van een stijging van de gemiddelde kale huur in de 

corporatiesector en een afname van het gemiddeld inkomen van huishoudens in 

corporatiewoningen. In reële termen zijn de besteedbare inkomens van huurders in 

corporatiewoningen tussen 2009 en 2015 gemiddeld met 12% gedaald. De daling is grotendeels het 

gevolg van de economische crisis, in combinatie met een verandering in de samenstelling van de 

huishoudens in de corporatiesector: meer gepensioneerden en eenpersoonshuishoudens. Als gevolg 

van deze ontwikkelingen is het aandeel huishoudens in de corporatiesector dat tot de EC-doelgroep 

behoort, toegenomen van 71% tot 79%. Dit betekent dat het aandeel huishoudens dat niet tot de EC-
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doelgroep behoort, voor zover woonachtig in ‘gereguleerde woningen’, ook wel scheefwoners 

genoemd, is afgenomen van 29% in 2009 tot 21% in 2015. 

De woonlasten van huurders in corporatiewoningen namen daarentegen reëel met gemiddeld circa 

4% toe. De stijging is het gevolg van een toename van de gemiddelde kale huur in 

corporatiewoningen met 11% (2010-2015). De overige woonlasten, waaronder energie, daalden in de 

periode 2009-2015 met 16%. 

 

Recent is er meer aandacht gekomen 

voor passend wonen qua inkomen, die 

ook tot wetgeving heeft geleid: vanaf 

2016 moet 95% van de aandachtsgroep 

passend worden gehuisvest in een 

woning met een huur onder de van 

toepassing zijnde aftoppingsgrens. Dit 

betekent een trendbreuk met het 

recente verleden waarin het aandeel 

‘passende’ woningacceptaties in de jaren 

2009-2014 afnam van 89% naar 68%. Dit 

betekent in 2014 dat 32% van de 

huurders met recht op huurtoeslag een 

woning accepteerde boven de 

aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. In de periode waarin de gegevens voor deze monitoring zijn 

verzameld was nog geen sprake van wetgeving aangaande passend toewijzen. 

Omdat de aandachtsgroep de afgelopen jaren in toenemende mate in relatief dure huurwoningen 

terecht kwam, zou verwacht mogen worden dat de woonquote voor deze groep veel sterker is 

toegenomen dan voor de EC-doelgroep. Dit ‘surplus’ in de stijging van hun woonquote ten opzichte 

van de EC-doelgroep doet zich echter nauwelijks 

voor. Weliswaar is er voor de aandachtsgroep 

sprake van een extra stijging van de kale huur, als 

gevolg van duurder toewijzen, maar deze wordt 

voor hen grotendeels gecompenseerd door de 

huurtoeslag.  

 

In reële termen nam het totaalbedrag aan 

uitgekeerde huurtoeslag sinds 2009 toe met 40%, 

tot circa 3,1 miljard in 2015. Verklaringen hiervoor 

zijn een groei van de aandachtsgroep met 6% in de 

periode 2009-2015, alsmede een daling van het 

aandeel van de aandachtsgroep dat een bij hun 

inkomen passende woning terecht kwam. 

 

Uit de geanalyseerde prestatieafspraken blijkt dat de omvang van de kernvoorraad (in relatie tot de 

sociale doelgroep) en de betaalbaarheid van deze kernvoorraad hoog op de agenda van gemeenten 

en woningcorporaties staat. Meestal worden echter geen concrete afspraken gemaakt.  

 

Energie 

In 2014 was van de corporatievoorraad (2,25 miljoen woningen) de energieprestatie van circa 530.000 

woningen minimaal energielabel B. Het aandeel van de woningen met minimaal een B-label is 
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toegenomen van 14% in 2011 tot 24% van de corporatievoorraad in 2014. Gemiddeld was sprake van 

een energielabel D. 

Een andere manier om de energieprestatie te duiden is de Energie-Index (EI), waarbij de 

energieprestatie beter is naarmate de index lager is. In de periode 2011-2014 is de Energie-Index voor 

woningen in eigendom van woningcorporaties verbeterd, namelijk van 1,78 in 2011 naar 1,65 in 2014; 

een verbetering van ruim 7%.  

 

Het nationaal Energieakkoord behelst onder meer het energiezuinig maken van de woningvoorraad. 

Een energiezuiniger voorraad levert een grote bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. In 

dit verband is er afgesproken dat in 2020 de sociale huurvoorraad een Energie-Index kent van 1,25 

(‘gemiddeld een label B’). Dit betekent dat de EI de komende 6 jaar met 0,40 dient te dalen: een 

‘verbetertempo’ van bijna 0,07 ‘indexpunten’ per jaar. In de periode 2011-2014 lag het verbetertempo 

op ruim 0,04 indexpunten per jaar.  

 

De energie-investeringen van woningcorporaties nemen toe. In 2014 is voor een bedrag ad € 207 

miljoen geïnvesteerd (2011: € 105 miljoen nominaal). Ongeveer 7,5% van de operationele kasstroom 

van 2,7 miljard euro van woningcorporaties is in 2014 in duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerd 

(bron: dVi). Daarmee is in dit jaar voor ongeveer 90.000 woningen minimaal één labelsprong 

gerealiseerd.  

De meest toegepaste energiemaatregelen zijn isolatiemaatregelen en installatie van een efficiënter 

verwarmingstoestel. Per bouwdeel, voor zover tot de buitenschil behorend, is het aandeel dat is 

aangepakt als volgt: 

 Glasisolatie (88%) 

 Paneel-, gevel-, dak- en kierisolatie (74% tot 77%) 

 Vloerisolatie (43%). 

 

Energieopwekking betreft meestal 

zonnepanelen of zonneboilers. Beide 

worden in circa 1% van de voorraad 

toegepast.  

In de energiemaatregelen in 2014 

wordt de installatie van een efficiënter 

verwarmingstoestel het meest 

toegepast (110.000 woningen). 

Daarnaast wordt een mix van 

isolatiemaatregelen ingezet, met HR-

glas als meest toegepaste maatregel 

(90.000 woningen). Realisatie van 

energieopwekking met zonnepanelen 

is in 2014 bij circa 20.000 woningen toegepast. 

 

De meeste corporaties maken geen gebruik van de mogelijkheden om energie-investeringen in de 

huur volledig door te berekenen. Doorgaans is sprake van een gedeeltelijke doorberekening, meestal 

40% tot 60% van de investeringen in energiemaatregelen. Bijna een kwart van de corporaties geeft 

aan deze in het geheel niet door te berekenen.  

Voor een complexgewijze aanpak die gepaard gaat met huurverhoging is instemming van de 

huurders nodig (70%). In de brief Prioriteiten volkshuisvesting d.d. 22 juni 2015 aan de Tweede Kamer 

wordt aangegeven dat corporaties bij hun plannen voor energiebesparende en energieopwekkende 



Pag: iv 

 

maatregelen tijdig kunnen inzetten op communicatie met de huurders om hun medewerking te 

bevorderen.  

Vaak is sprake van voorlichting tijdens bijeenkomsten, in combinatie met persoonlijke voorlichting, 

soms ook in combinatie met voorlichting via social media. Vrijwel alle corporaties maken, door onder 

meer het organiseren van bijeenkomsten, hun huurders bewust van energiebesparende maatregelen 

die zij zelf kunnen nemen. Een deel zet ook energiecoaches in. 

Zowel bij de energiebesparing als bij de energieopwekking zijn er geslaagde voorbeelden van 

aanpakken waarin het initiatief bij de huurder ligt. Huurders opteren individueel voor een pakket 

energiebesparing dan wel zonnepanelen, maar organiseren zich ook als collectief. Uit onze landelijke 

enquête onder de woningcorporaties blijkt dat het merendeel van de corporaties op enigerlei wijze 

bewonersinitiatieven voor energiebesparing ondersteunt door bijvoorbeeld het geven van advies of 

begeleiding van initiatieven. Een kwart van de corporaties geeft ook organisatorische ondersteuning. 

 

In alle recente afspraakrelaties (vanaf juli 2015) zijn afspraken gemaakt over (energetische) 

woningverbetering. In de geldende relaties van vòòr augustus 2014 was dit aandeel nog 89%.  

 

Wonen met zorg 

De komende jaren neemt het aantal ouderen in Nederland sterk toe. In 2015 wonen er ruim 700.000 

huishoudens ouder dan 65 jaar in een woning van de woningcorporatie (32% van alle huishoudens in 

een corporatiewoning). Een deel van de ouderen krijgt met fysieke beperkingen te maken, waardoor 

aanpassingen in de woning of verhuizing naar een andere woning nodig kunnen zijn. Voor de mensen 

die zorg nodig hebben is het rijksbeleid gericht op de hervorming van de (langdurige) zorg, wat 

gevolgen heeft voor de woningmarkt. Ook willen mensen die zorg nodig hebben doorgaans zelf zo 

lang mogelijk thuis wonen. 

 

De woningvoorraad van corporaties bevat in 2014 ongeveer 734.000 nultredenwoningen: over het 

algemeen voldoen etagewoningen met lift (357.000 woningen in 2014) en hoogbouw (282.000 

woningen in 2014) aan dit criterium. Deze woningtypen tezamen (640.000 woningen in 2014) 

betreffen het grootste deel van de voorraad nultredenwoningen.  

Corporaties bezitten circa 200.000 woongelegenheden specifiek bestemd voor ouderen. Het betreft 

zelfstandige verhuureenheden in (vooral) geclusterde woonvormen die het veiligheidsgevoel 

vergroten en eenzaamheid beperken. Circa 14.500 woningen staan in 2014 te boek als 

woongelegenheid voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en ongeveer 2.000 woningen 

als woongelegenheid voor GGZ-cliënten.  

 

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is te verwachten dat de vraag naar 

woonzorgwoningen toeneemt. Hierin kan deels voorzien worden met transformatie van leegkomend 

zorgvastgoed (verzorgingshuizen). Veel verzorgingshuizen zijn in bezit van corporaties, waarbij de 

zorginstellingen de exploitatie voor hun rekening 

nemen. Met name de grotere corporaties met 

meer dan 10.000 woningen hebben een 

toekomststrategie voor hun zorgvastgoed 

ontwikkeld (21%). 

 

De relatief lage verhuismobiliteit van ouderen leidt 

er toe dat veel ouderen in voor hen (objectief 

gezien) ongeschikte woningen wonen. Derhalve is 

beleid erop gericht deze ouderen geschikter te 

laten wonen. De vrijkomende woning kan dan 
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benut worden voor andere doelgroepen. Met gerichte doorstroommaatregelen kunnen 

woningcorporaties de doorstroming van ouderen (al of niet met een beperking) faciliteren. In de 

enquête geeft 60% van de woningcorporaties aan dit op enigerlei wijze te doen, met bijvoorbeeld het 

labelen van woningen voor ouderen, een verhuiscoach voor senioren of (tijdelijke) huurkorting voor 

een nieuwe woning.  

 

Wat evenzeer van belang is, is dat langer zelfstandig wonen om meer dan alleen de woning gaat. Een 

fysiek toegankelijke woning maakt het mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen. Maar ook 

andere aspecten zijn van belang, zoals een sociaal netwerk om op terug te vallen, goede 

toegankelijkheid van de directe woonomgeving, laagdrempelige ontmoetingsplekken in de 

omgeving en voorzieningen. Het maatschappelijk vastgoed in bezit van woningcorporaties, dat 

langer thuiswonen ondersteunt (ontmoeting, dagbesteding, voorzieningen), levert hier een bijdrage 

aan.  

 

In de meest recente afspraakrelaties (sinds juli 2015) komen afspraken met betrekking tot 

‘ouderen/nultredenwoningen’ het meeste voor, met een aandeel van 67%. Dit aandeel is gelijk aan 

het aandeel in de geldende relaties van vòòr augustus 2014. Een andere belangrijke categorie 

afspraken betreft ‘wonen met zorg, woonzorgcentrum’, met een aandeel van 58% in de recente 

afspraakrelaties. Dit aandeel is lager dan in de geldende relaties van vòòr augustus 2014 (72%). 

 

Urgente doelgroepen 

Tot de primaire taak van woningcorporaties behoort het huisvesten van mensen met een laag 

inkomen. Daarnaast worden urgente doelgroepen gehuisvest. Ook dit wordt gezien als de 

maatschappelijke taak van woningcorporaties. Ten aanzien van hun huisvestingsvraag is het 

beschikbare bronmateriaal gefragmenteerd. In het rapport is deze voor zover bekend beschreven. 

 

De urgenten vormen een diverse groep, waarbij een deel in de Huisvestingswet als zodanig is 

benoemd en een deel door lokale partijen als zodanig wordt beschouwd. 

 

Allereerst worden er in de Huisvestingswet drie categorieën (‘rijks’)urgenten onderscheiden, te 

weten: 

 Mantelzorgers- en ontvangers 

 Mensen die in Blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven  

 Vergunninghouders. 

 

Van deze drie categorieën is van de vergunninghouders de huisvestingsbehoefte bekend. In 2015 was 

sprake van een taakstelling van 28.000 vergunninghouders. Gevoeglijk, mede vanwege de 

procesafspraken tussen COA, gemeenten en corporaties, mag worden aangenomen dat de 

vergunninghouders overwegend in een corporatiewoning worden gehuisvest. Uitgedrukt in 

huishoudens bestaande uit één of meer vergunninghouders zijn er in 2015 circa 16.000 woningen 

toegewezen. Dit betreft 12% van de toewijzingen aan ‘instromers’ in de corporatiesector: verhuur aan 

huishoudens die voorheen niet in een corporatiewoning woonden. Inmiddels heeft de minister voor 

Wonen en Rijksdienst een wetsvoorstel bij de Raad van State ingediend om de bijzondere positie van 

vergunninghouders te wijzigen en hen niet meer als urgente woningzoekenden aan te wijzen. In het 

voorstel mogen voortaan gemeenten zelf bepalen of het nodig is de zogeheten vergunninghouders 

voorrang te geven op andere woningzoekenden. 

 

Hiernaast zijn er verschillende categorieën urgenten die door gemeenten en woningcorporaties als 

zodanig worden beschouwd, met daarin een onderscheid tussen huishoudens die snel een woning 
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nodig hebben (‘spoedzoekers’) en huishoudens die een woning met woonbegeleiding nodig hebben 

(bijzondere doelgroepen). Om deze groepen buiten de reguliere toewijzing om te huisvesten dienen 

gemeenten een huisvestingsverordening te hebben. Hiervoor dient schaarste te zijn aangetoond. 

 

Bijzondere doelgroepen zijn (ex)-psychiatrische patiënten, ex-dak- en thuislozen, (ex)-verslaafden en 

ex-gedetineerden Het aantal toewijzingen aan bijzondere doelgroepen betreft toewijzingen door de 

corporatie zelf én toewijzingen van woonruimte aan bijzondere doelgroepen door (zorg)instellingen 

die daarvoor woningen of woongebouwen van de corporatie huren. Deze vraag manifesteert zich 

met name in de grotere (centrum)gemeenten. Het aantal toewijzingen schommelt tussen de vier en 

vijf duizend per jaar.  

 

De overige urgente doelgroepen betreffen ‘spoedzoekers’: Welke categorieën als zodanig door 

gemeenten en corporaties worden onderscheiden is sterk situatieafhankelijk. Veel voorkomende 

categorieën zijn: medische urgenten, pas gescheiden personen, en waar van toepassing ook 

arbeidsmigranten. Voor deze groepen biedt tijdelijke huisvesting vaak soelaas. Om voldoende 

aanbod te kunnen realiseren zijn vaak onconventionele oplossingen nodig, zoals 

huurwoongelegenheden die zijn voortgekomen uit de transformatie van kantoorgebouwen of 

leegstaand zorgvastgoed. Bovendien worden in dit verband verplaatsbare, flexibele units genoemd. 

Ook het huisvesten van meerdere alleenstaanden in één woning kan een optie zijn. In 2014 blijkt 9% 

van de woningcorporaties deze oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Uit voorbeelden van 

woningcorporaties die dit doen blijkt dat veelal woonconcepten worden gerealiseerd met een 

onderlinge mix van deze groepen, en met een mix van deze groepen met vergunninghouders. 

 

 
 

Corporaties is in de enquête gevraagd welke effecten zij ervaren als gevolg van toewijzingen aan 

urgenten (niet gespecificeerd naar categorie). Twee derde van de corporaties verwacht of ervaart 

oplopende wachttijden en afnemende slaagkansen voor dit deel en de helft van de corporaties 

verwacht dat de reguliere doelgroepen worden verdrongen. Ook voorziet meer dan 40% een tekort 

aan goedkope woningen.  

 

In de perceptie van circa 20% van de woningcorporaties leidt het plaatsen van deze specifieke 

doelgroepen in de wijken tot overlast. 
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In de recente afspraakrelaties (vanaf juli 2015) komen afspraken over het huisvesten van 

vergunninghouders het meeste voor (aandeel 84%). Nieuw is de categorie ‘huisvesting van overige 

urgente doelgroepen’, met een aandeel van 42%.  

In mindere mate zijn prestatieafspraken gemaakt aangaande de urgente groepen die gemeenten en 

corporaties onderscheiden: spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Ten opzichte van de situatie in 

2014 zijn recentelijk minder afspraken over huisvesting van spoedzoekers gemaakt. Ook het aandeel 

afspraken over herbestemming van kantoren en ander leegstaand vastgoed nam af, tot 21% van de 

recente relaties. 

 


