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Voorwoord
Doorstroming in de woningmarkt. De juiste doelgroep in de juiste woning. Hoe krijg je de grote
eengezinswoningen weer vrij voor jonge gezinnen? Dit zijn momenteel belangrijke onderwerpen voor
corporaties. In 2010 is de SEV|Platform31 gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van
verlengde verhuisketens. Welke prikkels zijn nodig om de verhuisketen te verlengen? Uitgangspunt:
ouderen in eengezinswoningen moeten verleid worden om de verhuisstap te zetten. Ouderen waarvan
de kinderen de deur uit zijn bewonen vaak (te) grote woningen. Als zij kunnen verhuizen naar beter
passende woningen, komen die grote huizen vrij voor jonge gezinnen, de oorspronkelijke doelgroep
voor die woningen. En zo ontstaat hopelijk meer doorstroming en dus een verlengde verhuisketen.
Twee prikkels die we graag in ieder geval in de praktijk wilden uitproberen waren:
-

Het leveren van korting op de nieuwe huurprijs door het huidige percentage maximale huur mee te
nemen naar de volgende woning. Dit betekent een iets hogere huur ten opzichte van de oude
huurprijs, maar nog steeds een forse korting.

-

Begeleiding bij de verhuizing. Er wordt een consulent van de corporatie ter beschikking gesteld die
helpt bij de praktische zaken als daar behoefte aan is.

Samen met acht corporaties in vier gebieden in Nederland zijn we in 2011 van start gegaan. De
deelnemende corporaties waren: Kleurrijk Wonen, Portaal Leiden, Sleutels, Ons Doel, NWS Noordwijk,
Woonmensen, De Goede Woning en Ons huis. Daarbij zijn verschillende varianten van de prikkels
toegepast. In deze evaluatie leest u welk effect een prikkel of een combinatie hiervan heeft opgeleverd
bij onze acht experimentpartners.
In totaal zijn er 121 verhuizingen gerealiseerd binnen het experiment. De impact van het experiment bij
de corporaties was verschillend. Voor Kleurrijk Wonen was het experiment een succes. In totaal zijn er
51 extra woningen vrijgekomen, alle verhuisketens zijn langer dan drie mutaties en financieel was het
experiment ook een succes. De opbrengst was € 81.000. Ook de Apeldoornse corporaties zijn tevreden
over het experiment. Er zijn 36 woningen verhuurd waarbij 31 extra woningen zijn vrijgemaakt met het
experiment. Zij en Kleurrijk Wonen gaan daarom ook verder met de aanpak.
Voor de corporaties in Leiden en Noordwijk was de aanpak minder succesvol. De verhuizingen die
gerealiseerd zijn, kunnen niet direct teruggeleid worden als resultaat van het experiment. Een reden
hiervoor was dat de aanpak niet erg bekend was onder de medewerkers van de corporaties en ook bij
de bewoners niet op het netvlies stond.
Het succes van de aanpak ligt in een combinatie van prikkels: naast het financiële aspect ook
persoonlijke aandacht. Daarnaast blijkt dat de korting op de woningen lager is dan met de harmonisatie
van de vrijkomende woning behaald wordt. Het experiment laat zien dat gerichte aandacht voor een
doelgroep en een daarbij passende woning kan werken, en ook nog financieel voordeel oplevert.
Aantrekkelijk voor corporaties in deze tijd lijkt mij.
Marrit van der Schaar
Projectleider Platform31
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Inleiding
Onder begeleiding van de toenmalige Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) zijn acht
woningcorporaties in 2011 gestart met het experiment ‘Verlengde verhuisketens’. Na bijna twee jaar
experimenteren is het tijd de balans op te maken. Dit rapport is de weerslag van die evaluatie.

Het SEV|Platform31-experiment ‘Verlengde verhuisketens’
De woningmarkt in Nederland functioneert stroef. De afgelopen jaren is de dynamiek in beide
deelmarkten steeds verder te zoeken. En dat terwijl het woonbeleid van oudsher is gericht op
doorstroming, waarbij woonconsumenten hun wooncarrière stap voor stap vormgeven.
In de sociale huursector zijn diverse manieren waarop de doorstroming kan worden bevorderd. De
meest gebruikte liggen in de sfeer van de woonruimteverdeling, waarbij doorstromers op de een of
andere manier voorrang krijgen op starters. Maar ook het huurbeleid biedt mogelijkheden om meer
dynamiek teweeg te brengen, via positieve dan wel negatieve prijsprikkels. Daarnaast kan aanvullende
dienstverlening ingezet worden om huurders letterlijk te bewegen tot verhuizen.
Onder begeleiding van de SEV|Platform31 is een aantal woningcorporaties gestart met lokale
experimenten die gericht zijn op het bevorderen van de doorstroming via het huurprijsbeleid van
corporaties, eventueel in combinatie met bemiddeling en andere vormen van aanvullende
dienstverlening. Het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ richt zich op het versneld vrijmaken van
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grote woningen door de belemmeringen weg te nemen die kleine huishoudens, die wonen in grote
woningen maar willen verhuizen, ondervinden.
De kern van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is om meer en langere verhuisketens te
stimuleren op een financieel houdbare wijze. Hieruit volgt dat de volgende vragen centraal staan in de
evaluatie:
1.

Hebben de experimentverhuizingen het beoogde resultaat? Met andere woorden, hebben ze
relatief lange verhuisketens tot gevolg?

2.

Zouden de verhuizingen ook zonder het experiment hebben plaatsgevonden? Met andere
woorden, zijn er door het experiment belemmeringen weggenomen en zo ja, welke?

3.

Wat zijn de financiële consequenties van de experimentverhuizingen? Met andere woorden, is het
toekennen van korting financieel houdbaar?

Vier gebieden, acht corporaties
In totaal is door acht corporaties geëxperimenteerd met het verlengen van verhuisketens.
KleurrijkWonen heeft het experiment uitgevoerd in de vijf gemeenten van haar werkgebied: Culemborg,
Geldermalsen, Leerdam, Lingewaal en Giessenlanden. In de gemeente Apeldoorn deden drie
corporaties mee: De Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis. In de gemeente Leiden
experimenteerden drie corporaties: de Sleutels, Portaal Leiden en Ons Doel. De achtste corporatie is
NWS in Noordwijk.

Verlengde verhuisketens

De corporaties hebben het experiment op verschillende manieren vormgegeven, zodat het zo goed
mogelijk bij de lokale doelstellingen en situatie kan aansluiten. Door de variatie in de experimenten zijn
we (hopelijk) in staat om het effect van de verschillende prikkels inzichtelijk te maken.

Evaluatie en monitoring
De voortgang van de experimenten is zorgvuldig gemonitord. Allereerst door de deelnemende
corporaties zelf. Daarnaast is na bijna een jaar experimenteren een tussenevaluatie uitgevoerd door
1

RIGO, begin 2012 .
Voor de eindevaluatie zijn verschillende bronnen gebruikt. Zo is door RIGO een registratietool opgezet
waarmee de corporaties gedurende het experiment hun experimentverhuizingen konden registreren.
Daarnaast heeft een gespreksronde met alle corporaties plaatsgevonden: halverwege en aan het eind
van het experiment. Ook is gebruikgemaakt van de eigen voortgangsrapportages van de corporaties.
Tot slot zijn gegevens van WoningNet en Woonzicht.nl over de verhuizingen in de afgelopen periode
meegenomen.

Leeswijzer
Het vervolg van deze rapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst is hoofdstuk 1 gewijd aan de
achtergrond van het experiment: de verhuisketentheorie als opfrissertje van het geheugen. De
8

hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gewijd aan de afzonderlijke experimenten, respectievelijk het
‘Doorstroomexperiment’ van KleurrijkWonen, ‘Kleiner wonen naar wens’ in Apeldoorn, ‘Kleiner wonen
met korting’ in Leiden en ‘Horizontale doorstroming’ van NWS. Ieder hoofdstuk heeft een vergelijkbare
opbouw. Allereerst een precieze beschrijving van het experiment. Dit wordt gevolg door een overzicht
2

van de gerealiseerde verhuizingen en deelnemers en de ervaringen van de deelnemers. Vervolgens
wordt ingegaan op de financiële en woningmarkteffecten van experimentverhuizingen, en wordt
beschreven hoe de corporaties terugkijken op het verloop van het experiment. De hoofdstukken
eindigen met een conclusie en lessen. De rapportage wordt afgesloten in hoofdstuk 6 met conclusies
en aanbevelingen.

_________
1
2

De resultaten daarvan zijn in een afzonderlijk memo opgetekend.
Deze gegevens zijn ontleend aan de registratietool.

Verlengde verhuisketens

1 Over het verlengen van verhuisketens
Over verhuisketens wordt veel gezegd en geschreven. Omdat de verhuisketentheorie cruciaal is in dit
experiment, verdient deze enige uitleg vooraf. In dit hoofdstuk bespreken we wat de theoretische en
praktische achtergrond van het experiment is.

1.1 Aanleiding: de stroeve woningmarkt
De aanleiding van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ ligt in het stroeve functioneren van de
woningmarkt. In veel gebieden overtreft de vraag het aanbod. De spanning op de woningmarkt leidt tot
relatief hoge prijzen in de koopsector en rijvorming in de sociale huursector. De huur- en koopmarkt zijn
gescheiden werelden; in beide deelmarkten is de dynamiek ver te zoeken en als gevolg van de
economische recessie en teruglopende nieuwbouwproductie de afgelopen jaren nog verder verminderd.
Als gevolg van die gebrekkige dynamiek is het voor woonconsumenten niet altijd makkelijk hun
wooncarrière stap voor stap vorm te geven. In de sociale huursector moeten starters vaak lang wachten
op een woning als gevolg van de oplopende inschrijftijden. Voor populaire woningen, zoals grotere
(eengezins)woningen loopt de wachttijd vaak nog meer op. Gezinnen kunnen hierdoor worden
belemmerd een volgende stap te zetten in hun wooncarrière.
De oplopende wachttijden voor grote woningen zijn vaak te verklaren door het feit dat ze een relatief
klein deel van de woningvoorraad vormen en minder vaak vrijkomen dan andere woningen. Door hun
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populariteit en schaarste gaan ze in de praktijk – in systemen waarin gebruikgemaakt wordt van een
vorm van inschrijftijd – vaak naar woningzoekenden die lang ingeschreven staan. Daardoor loopt de
wachttijd op.
Een aanzienlijk deel van de grote woningen wordt bewoond door relatief kleine huishoudens:
huishoudens van één of twee personen. Soms zijn dat jonge huishoudens, maar vaak ook huishoudens
ouder dan bijvoorbeeld 55 jaar. Op zich is dat niet verwonderlijk: dit zijn waarschijnlijk huishoudens in
de empty nest-fase. Huishoudens waarvan de kinderen in de afgelopen jaren op zichzelf zijn gaan
wonen.

1.2 Het experiment in een notendop
De veronderstelling in het experiment is dat kleinere huishoudens in grote woningen op dit moment
geen belang hebben bij een stap naar een andere (kleinere) woning. Maakt deze groep huishoudens
die stap sneller of vaker, dan leidt dat naar verwachting tot:
-

Een meer doelmatige benutting van de voorraad.

-

Het vaker vrijkomen van populaire en schaarse woningen.

-

Die bovendien een relatief lange verhuisketens tot gevolg hebben. Dat laatste betekent dat relatief
veel woningzoekenden door die initiële verhuizing een vervolgstap kunnen maken in hun
wooncarrière.

Verlengde verhuisketens

De vraag is vervolgens of en welke belemmeringen deze kleinere huishoudens ervaren, waardoor de
wens de grote woning te verruilen voor een kleinere, meer passende woning, niet wordt gerealiseerd.
Op voorhand is hiervoor een aantal verklaringen denkbaar. Zo is het waarschijnlijk dat de huidige
woning (ruim) voldoet aan de woonwensen van de huurders. Als ze er voor een langere periode wonen,
kan het bovendien goed zijn dat zij gewend geraakt zijn aan de woning en de (sociale) omgeving.
Bovendien is in dat geval de prijskwaliteitverhouding waarschijnlijk gunstig. Trouwe huurders profiteren
immers van het gematigde huurbeleid. Van harmonisatie van de huurprijs bij mutatie hebben zij geen
last gehad. Als gevolg daarvan huren zij een aantrekkelijke woning met veel kwaliteit voor een relatief
lage huurprijs. Al met al roept dit het beeld op van een afwezigheid van sterke push-factoren.
Juist door die gunstige prijskwaliteitverhouding bij de huidige woning is de stap naar een passender
(senioren)woning niet aantrekkelijk – zo is de veronderstelling. Het is goed denkbaar dat voor een
(senioren)woning meer of een vergelijkbare huurprijs moet worden betaald. Als dat het geval is, dan
zouden de respectievelijke prijskwaliteitverhoudingen een belemmering kunnen betekenen voor oudere
huishoudens om die stap te zetten.
Een andere belemmering kan erin zitten dat oudere huurders tegen een verhuizing opzien; verhuizen is
veel werk en brengt rompslomp met zich mee. Dat idee werkt mogelijk belemmerend en het wegnemen
van die zorgen kan dus stimulerend werken.
In de afgelopen jaren zijn diverse instrumenten of werkwijzen ontwikkeld om deze huishoudens te
10

stimuleren door te stromen. Dit SEV|Platform31-experiment is gericht op het wegnemen van financiële
belemmeringen en het bieden van extra dienstverlening, of een combinatie van beide.
In een notendop is de logica van het experiment dus als volgt:
-

Een aanzienlijk deel van de grote sociale huurwoningen wordt bewoond door kleine, oudere
huishoudens.

-

We weten niet precies wat de belangrijkste push- en pull-factoren en belemmeringen zijn, die
verband houden met de stap van deze huishoudens naar een andere, meer passende woning.

-

Als gevolg daarvan weten we niet precies wat de beste manier is om deze groep te stimuleren of te
verleiden te verhuizen.

-

De corporaties proberen in dit experiment door middel van het wegnemen van financiële
belemmeringen en/of het bieden van extra dienstverlening een pullfactor te creëren.

-

Hierdoor komen grote, aantrekkelijke woningen sneller vrij.

-

Dat leidt, op zijn beurt, tot langere verhuisketens én tot relatief grote harmonisatiesprongen.

Verlengde verhuisketens

1.3 De theorie van de verhuisketens
Bij theorieën over doorstroming speelt het begrip ‘verhuisketen’ een belangrijke rol. Hoe werken die
verhuisketens precies?
Iemand die verhuist, laat vaak een woning achter, die door iemand anders
betrokken kan worden, die soms ook weer een woning achterlaat,
enzovoorts. Op deze wijze ontstaat een zogeheten verhuisketen, waarbij
elke verhuizing een nieuwe schakel vormt. Voordat een nieuwe
verhuisketen kan beginnen, moet ergens op de woningmarkt een lege plek
ontstaan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: er kan een nieuwe
woning opgeleverd worden of een huishouden kan ‘verdwijnen’ als gevolg
van emigratie, samenwonen of overlijden. De verhuisketen eindigt, wanneer
een vrijkomende woning wordt gesloopt of wordt toegewezen aan een
starter op de woningmarkt of aan iemand die ergens anders vandaan komt.
Zij laten immers geen lege woning achter binnen het woningmarktgebied.
Nieuwbouw is de belangrijkste manier om meer verhuisketens op te starten.
Maatregelen om de doorstroming binnen een bepaalde woningvoorraad te
verbeteren kunnen verhuisketens alleen verlengen. Binnen de
woonruimteverdeling gebeurt dat bijvoorbeeld door doorstromers een betere
positie te geven dan starters, waardoor er meer doorstromers tussen het
begin en het einde van de keten aan bod kunnen komen.
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Het huurprijsbeleid van woningcorporaties heeft geen direct effect op het
aantal of de lengte van verhuisketens. Er worden immers geen extra
woningen toegevoegd en doorstromers krijgen ook geen voorrang op
starters. Het huurbeleid kan wel indirect effect hebben op de lengte van
verhuisketens. Namelijk wanneer met behulp van het huurbeleid
verhuizingen worden gestimuleerd waardoor woningen vrijkomen die
zorgen voor langere verhuisketens.
Bijvoorbeeld
Om het concreet te maken het volgende voorbeeld. Stel er komt een appartement vrij voor verhuur en
dankzij het experiment verhuist er een 65-plusser, die op zijn beurt een woning achterlaat. De 65plusser is bovendien door het experiment getriggerd te verhuizen; hij zou anders niet zijn gegaan,
bijvoorbeeld omdat hij nu zo’n gunstige huurprijs heeft. Op zichzelf hoeft dat nog niet te betekenen dat
er een langere verhuisketen ontstaat, want het appartement was anders waarschijnlijk ook aan een
doorstromer verhuurd. Maar als de 65-plusser een grotere woning achterlaat dan de gemiddelde
doorstromer, dan is er wel een groter effect op de doorstroming. Want die grotere woning heeft immers
vaak langere verhuisketens tot gevolg.
Het is precies op deze twee zaken dat het experiment ingrijpt: het 1) versneld vrijmaken van 2)
woningen die relatief lange verhuisketens opleveren.

Verlengde verhuisketens
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2 KleurrijkWonen
Het ‘Doorstroomexperiment’ van KleurrijkWonen vindt plaats in vijf gemeenten: Culemborg,
Geldermalsen, Lingewaal, Leerdam en Giessenlanden. De precieze invulling van het experiment
verschilt per gemeente. In dit hoofdstuk de beschrijving en resultaten van en ervaringen met het
experiment.

2.1 Opzet experiment
Naam

Doorstroomexperiment

Evaluatieperiode

Januari 2011 t/m september 2012

Experimentwoningen

Maximaal 60 woningen: seniorenwoningen of woningen met
maximaal twee slaapkamers

Vrijkomende woning

Sociale huurwoning van KleurrijkWonen

Voorwaarden huurders

Huurders van KleurrijkWonen, 60 jaar of ouder

Experimentvoorwaarde(n)

Van woning met minimaal 150 WWS-punten en minimaal drie
slaapkamers naar aangewezen experimentwoning

Financiële prikkel

Meenemen percentage maximaal redelijk

Dienstverlenende prikkel

- Geldermalsen en Culemborg: directe bemiddeling en
eventueel verhuiscoach
- Lingewaal: directe bemiddeling
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- Leerdam en Giessenlanden: Aanbieding en toewijzing

- Geldermalsen en Culemborg: directe bemiddeling via
regionaal combinatiemodel Woongaard
- Lingewaal: directe bemiddeling via lokaal distributiemodel

3

- Leerdam en Giessenlanden: doorstroomurgentie in lokale
aanbodmodellen
Bijzonderheden

Vrijkomende woning moeten worden toegewezen aan een
huishouden van minimaal drie personen uit een huur- of
koopgarantwoning van de corporatie

KleurrijkWonen heeft bezit in vijf gemeenten: Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Leerdam en
Giessenlanden. In al deze gemeenten wordt geëxperimenteerd met het Doorstroomexperiment.
KleurrijkWonen hoopt met het experiment meer woningen vrij te krijgen voor doorstromende gezinnen,
door gericht senioren in grote, aantrekkelijke woningen te stimuleren te verhuizen. Voor KleurrijkWonen
is het experiment geslaagd als de gerealiseerde verhuisketens gemiddeld tenminste drie verhuizingen
omvatten.
Het experiment betreft maximaal zestig woningen: twintig woningen in Culemborg, twintig in Leerdam
en tien in de andere vier gemeenten.
De experimentwoningen zijn seniorenwoningen of woningen met maximaal twee slaapkamers.

_________
3

Per 1 april 2012 is Lingewaal onderdeel geworden van het regionale combinatiemodel Woongaard.

Verlengde verhuisketens

De potentiële deelnemers aan het experiment zijn zestig jaar of ouder en huren een sociale huurwoning
van KleurrijkWonen. Zij kunnen hun huidige percentage van maximaal redelijk meenemen naar de
experimentwoning, als zij een woning van minimaal 150 WWS-punten en minimaal drie slaapkamers
achterlaten.
Verschillende verdeelsystemen
Omdat het woonruimteverdeelsysteem niet in alle gemeenten gelijk zijn, verschillen de experimenten in
de uitvoering. In Geldermalsen en Culemborg worden sociale huurwoningen normaal gesproken
verdeeld via Woongaard: het combinatiemodel van aanbod, loting en opties. In deze gemeenten
worden de dertig experimentwoningen door KleurrijkWonen via directe bemiddeling verdeeld. Op het
moment dat een woning die binnen het experiment past vrijkomt, wordt deze ‘buiten het systeem om’
toegewezen via het Doorstroomexperiment.
Het distributiemodel in Lingewaal is per 1 april 2012 opgegaan in Woongaard. Ook hier wordt
bemiddeld voor de experimentwoningen. In Leerdam en Giessenlanden bestaan de
woonruimteverdeelsystemen uit lokale aanbodmodellen. Potentiële deelnemers in deze gemeenten
krijgen doorstroomurgentie, waarmee zij met voorrang kunnen reageren op geschikte woningen in het
lokale aanbod.
Naast de financiële prikkel en de directe bemiddeling in Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal biedt
KleurrijkWonen in Culemborg en Geldermalsen extra dienstverlening aan bij verhuizing. Deelnemers in
die gemeenten kunnen via het Vrijwilligers InformatiePunt (VIP) gebruikmaken van een verhuiscoach.
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Als enige experimenterende corporatie heeft KleurrijkWonen eisen gesteld aan de toewijzing van de
vrijkomende woning. De woning moet worden toegewezen aan een huishouden van ten minste drie
personen, dat een huur- of koopgarantwoning van KleurrijkWonen achterlaat. Op die manier is
KleurrijkWonen verzekerd van een lange verhuisketen.
Communicatie
KleurrijkWonen heeft onder andere via het bewonersblad ouderen uitgenodigd deel te nemen aan het
experiment. Hierop ontving de corporatie ruim honderdvijftig reacties, waarvan zo’n honderd
huishoudens passen binnen de experimentvoorwaarden. In Geldermalsen en Culemborg zijn met deze
kandidaten intakegesprekken gevoerd en huisbezoeken afgelegd. In die gesprekken zijn de
verhuiswensen in kaart gebracht en is bij wijze van voorbeeld uitgerekend wat de korting op de
huurprijs kan zijn. Van de woningzoekenden en huurders in Lingewaal had KleurrijkWonen de
woonwensen bovendien redelijk goed in beeld, omdat daar tot 1 april 2012 gewerkt werd met een lokaal
distributiemodel. Huurders uit Leerdam en Giessenlanden die reageerden kregen van KleurrijkWonen
een brief waarin werd uitgelegd of zij in aanmerking komen voor doorstroomurgentie. Indien dat het
geval is, krijgen deze huurders urgentiebonnen, waarmee zij op het aanbod kunnen reageren.

2.2 Experimentverhuizingen
Gedurende het experiment hebben 38 verhuizingen plaatsgevonden. De helft hiervan betrof een
verhuizing binnen de gemeente Leerdam. Vrijwel alle verhuizingen waren binnen de eigen woonplaats.
Dit is het gevolg van de gescheiden woonruimteverdeelsystemen.
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In totaal stonden twintig experimentwoningen in Leerdam. Dit hoge aantal wordt verklaard door het
gereedkomen van een nieuw appartementencomplex voor senioren in die gemeente.
Tabel 1 Aantal experimentverhuizingen naar huidige en vorige woonplaats

van
Culemborg Geldermalsen
Culemborg

8

naar

Geldermalsen

Leerdam

Giessenlanden Lingewaal

totaal

1

9

7

7

Leerdam

19

1

Giessenlanden

20

1

1

Lingewaal
totaal

8

8

19

1

1

1

2

38

2.2.1 Woningkenmerken
Alle 38 vrijgekomen woningen waren grondgebonden woningen. Het merendeel van de deelnemers
heeft de grondgebonden woning ingeruild voor een appartement, maar twaalf deelnemers verhuisden
naar een kleinere grondgebonden woning. Over het algemeen zijn de betrokken woningen kleiner dan
4

2

de vorige woning. Er zijn tien woningen vrijgekomen met een oppervlakte van 80 m of meer, terwijl er
onder de experimentwoningen er nog maar één woning van deze grootte is en meer
experimentwoningen een beduidend kleiner oppervlak hebben. Dit geldt ook voor het aantal
slaapkamers. De vrijgekomen woningen hadden allen drie of vier slaapkamers, terwijl het bij de
betrokken woningen vrijwel allemaal om twee slaapkamers ging. Dit was ook een voorwaarde voor de
experimentwoningen.
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Twaalf van de 38 woningen in het experiment waren nieuwbouwwoningen, waarvan er tien in Leerdam
stonden.

type woning

vk woning

exp. woning

oppervlak

vk woning

exp. woning

vk woning

exp. woning

vk woning

exp. woning

Tabel 2 Woningkenmerken van de vrijgekomen woningen en de betrokken experimentwoningen

grondgebonden

38

12

< 50 m2

0

3

1

0

4

< 135

1

11

appartement

0

25

50 - 60 m2

1

5

2

0

33

135 - 150

4

19

onbekend

0

1

60 - 70 m2

18

15

3

20

1

150 - 165

9

6

38

38

70 - 80 m2

9

14

4

18

0

165 - 180

16

1

80+ m2

10

1

totaal

38

38

> 180

8

0

totaal

38

38

onbekend

0

1

38

38

totaal

aantal
slaapkamers

WWS-punten

totaal

Als financiële prikkel om deel te nemen aan het experiment konden huurders hun oude percentage van
de maximale huur meenemen naar de nieuwe woning. In figuur 1 is te zien dat de meeste deelnemers
voor hun nieuwe woning meer huur betalen dan zij voor hun oude woning betaalden.

_________
4

Volgens de definitie van het woningwaarderingstelsel (totale oppervlak van alle vertrekken: kamers, keuken, badkamer en doucheruimte).
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Alleen de experimenthuurders onder de diagonaal in de figuur zijn minder gaan betalen. Gemiddeld
betalen de deelnemers voor hun experimentwoning ruim € 14 in de maand meer dan voor hun vorige
woning.
De huurders hebben gemiddeld een korting gekregen van € 140 op de oorspronkelijke huurprijs van de
betrokken experimentwoning. De laagste korting die is toegepast is geen korting en de hoogste € 318.
Figuur 1 Kale huurprijzen oude en nieuwe woning experimenthuurders
€ 700

nieuwe kale huur experimentwoning

€ 650
€ 600
€ 550
€ 500
€ 450
€ 400
€ 350
€ 300
€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

€ 550

€ 600

€ 650

€ 700

oude kale huur achtergelaten woning
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2.2.2 Deelnemers
Aan de deelnemers werd de voorwaarde gesteld dat zij huurder waren van KleurrijkWonen en 60 jaar of
ouder. Uiteindelijk zijn het met name echtparen of alleenstaanden van 65 jaar en ouder geweest die
naar een experimentwoning zijn verhuisd zoals blijkt uit tabel 3.
Tabel 3 Huishoudenskenmerken van de deelnemers

leeftijd
<45
45 - 55
55 - 65
65 - 75
75 - 85
85+
onbekend
totaal

aantal

5
23
10

aantal personen
1
2
3
4
5
onbekend
totaal

aantal
12
22
2
0
2
38

besteedbaar inkomen
< 15.000 euro
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 34.000
> 34.000 euro
onbekend
totaal

aantal
5
7
8
9
5
4
38

38

2.3 Ervaringen van deelnemers
Aan huurders die hebben deelgenomen aan het experiment is een vragenlijst voorgelegd over hun
ervaringen en beweegredenen. Dat gebeurde zowel schriftelijk als telefonisch.
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Uit die vragen blijkt dat het experiment huurders over de streep heeft getrokken te verhuizen. Van de 38
huurders wilden er elf eigenlijk niet verhuizen dit jaar en acht wisten het niet zo goed. Ook geven 24
huurders aan dat ze bewust voor de nieuwe woning hebben gekozen vanwege de aangepaste
huurprijs. Die reden wordt vaker genoemd dan de persoonlijke begeleiding, wat overigens voor een
belangrijk deel wordt verklaard door het feit dat die begeleiding alleen in Geldermalsen en Culemborg
werd aangeboden. Opvallend is verder dat bijna alle deelnemers de stelling onderschrijven dat
verhuizen veel geld en moeite kost.
De belangrijkste verhuisredenen van de huurders waren de grootte/type woning en
gezondheidsredenen (tabel 5).
Tabel 4 Ervaringen deelnemers algemeen

Ik wilde sowieso dit jaar verhuizen
Verhuizen kost veel geld en moeite
Ik heb bewust voor deze woning gekozen vanwege de
aangepaste huurprijs/korting
Ik heb bewust voor deze woning gekozen vanwege de
persoonlijke begeleiding/verhuisservice

niet
mee
eens eens/oneens oneens
12
8
11
36

nvt onbekend totaal
5
2
38
2
38

24

4

2

6

2

38

11

5

9

11

2

38

Tabel 5 Belangrijkste reden om naar de experimentwoning te verhuizen (meerdere antwoorden
mogelijk)

Ik wil naar een kleinere woning
Ik wil naar dit type woning
Ik wil dichter bij vrienden of familie wonen
Gezondheidsredenen
De woonomgeving
Anders, namelijk:
problemen in de buurt
gelijkvloers wonen
het doorstroomexperiment
omdat mijn was overleden
omstandigheden
wilde graag van de tuin af

aantal keer genoemd
13
15
2
14
9
9

17

1
3
2
1
1
1

De aangepaste huurprijs blijkt onder de deelnemers een belangrijke reden om voor de
experimentwoning te hebben gekozen, zo blijkt uit de stellingen over de aangepaste huurprijs (tabel 6).
Bijna de helft van de huurders geeft aan dat zij zonder de aangepaste huurprijs de woning niet zouden
hebben gekozen. En volgens 23 van de 38 huurders gaf dit de doorslag om te verhuizen.
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Tabel 6 Aangepaste huurprijs
niet
mee
eens eens/oneens oneens
Ook zonder de aangepaste huurprijs/korting zou ik deze
woning hebben gekozen
De lage huurprijs van mijn vorige woning was voor mij
een drempel om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting gaf voor mij de doorslag
om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting is mooi meegenomen,
maar ik had de woning anders ook gehuurd

nvt onbekend totaal

8

8

17

3

2

38

17

7

5

7

2

38

23

5

5

3

2

38

2

9

22

3

2

38

In Culemborg en Geldermalsen is de deelnemers persoonlijke begeleiding aangeboden in de vorm van
een verhuiscoach via de vrijwilligerscentrale. Over het algemeen zijn de huurders erg tevreden geweest
met de begeleiding die ze hebben gekregen. Een klein aantal is hier minder tevreden over. Voor tien
huurders geldt dat het ze ook daadwerkelijk over de streep heeft getrokken om te verhuizen.
Tabel 7 Persoonlijke begeleiding/verhuisservice

eens

niet eens/
mee
oneens oneens

De moeite die het kost heeft mij lange tijd tegengehouden om te verhuizen
De persoonlijke begeleiding/verhuisservice bij het verhuizen heeft mij over
de streep getrokken om te verhuizen

16

6

10

Zonder de persoonlijke begeleiding/verhuisservice zou ik niet zijn verhuisd

11

Ik ben erg tevreden over de begeleiding die ik heb gekregen bij de verhuizing

15

18
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nvt onbekend totaal

8

6

2

38

4

9

13

2

38

4

10

11

2

38

4

5

12

2

38

Ter illustratie: familie Heijkoop en De Visschertjes

Begin 2011 zijn de eerste deelnemers aan het Doorstroomexperiment verhuisd. Jan en
Neeltje Heijkoop waren een van de eerste deelnemers van project. Sinds januari wonen
zij in hun nieuwe seniorenwoning BonVie in Culemborg. “We woonden al 53 jaar in de
Vaarstraat”, aldus Neeltje. “We hebben er met plezier gewoond, maar het huis werd
voor ons tweeën te groot. Ik had al een paar keer gebeld met KleurrijkWonen dat we
wilden verhuizen omdat ik slecht ter been ben. Door deel te nemen aan het
doorstromingsproject, kwamen we aan een kleinere woning in Bonvie. Heerlijk toch?”.
Ook in Geldermalsen is een echtpaar dat de stap naar kleiner wonen heeft gewaagd:
de familie Visscher. “We wonen al 40 jaar met veel plezier aan het Korneplein in
Geldermalsen, maar de oproep in 'Thuis’ [bewonersblad KleurrijkWonen] trok onze
aandacht. Eerder uit nieuwsgierigheid dan om daadwerkelijk te verhuizen. Na een
gesprek met de woonconsulent was ik meteen enthousiast”, vertelt meneer Visscher.
“We zagen wel veel beren op de weg, maar toch hebben we samen de beslissing
genomen ervoor te gaan. Zo’n prachtige kans krijgen we niet meer. KleurrijkWonen:
goed gedaan, het is een prima project!”.
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Familie Heijkoop in de keuken van hun nieuwe woning.
Bron: Thuis, KleurrijkWonen, voorjaar 2011.
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2.4 Effecten van de experimentverhuizingen
2.4.1 Woningmarkteffecten
Het hoofddoel van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is om meer verhuisbewegingen op gang te
brengen door versneld woningen vrij te maken die relatief lange verhuisketens opleveren. Dat zou
betekenen dat
-

Door experiment meer woningen vrijkomen die weer kunnen worden verhuurd.

-

Dat de woningen die als gevolg van het experiment vrijkomen langere verhuisketens tot gevolg
hebben dan woningen die zonder het experiment waren vrijgekomen.

Om dit te onderzoeken hebben we de verhuringen in het werkgebied van KleurrijkWonen geanalyseerd.
Om praktische redenen hebben we ons daarbij beperkt tot de regio Rivierenland, waarin onder meer
Culemborg en Geldermalsen liggen. Bij WoningNet hebben we gegevens opgevraagd over de
verhuringen via Woongaard.com sinds 2008.
Meer vrijgekomen woningen
Op basis van de verhuurgegevens hebben we allereerst onderzocht in hoeverre verhuringen via
Woongaard.com binnen een half jaar tot nieuwe verhuringen hebben geleid. Dit hebben we gedaan
door de adresgegevens van geslaagde woningzoekenden te koppelen aan woningen die daarna zijn
aangeboden via Woongaard.com.
Slechts een klein deel (14%) van alle verhuringen leidt in zes maanden tijd tot een nieuwe verhuring
binnen het systeem. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven:
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1.

De woning is aan een starter verhuurd.

2.

De woning is verhuurd aan een doorstromer die geen corporatiewoning binnen de regio achterlaat.

3.

De vrijgekomen corporatiewoning wordt niet binnen een half jaar weer aangeboden, bijvoorbeeld
omdat deze verkocht wordt.

Het feit dat alle experimentwoningen zijn verhuurd aan huurders van KleurrijkWonen zorgt er dus op
zich al voor dat meer corporatiewoningen zijn vrijgekomen dan zonder het experiment het geval zou zijn
geweest.
Langere verhuisketens door type vrijgekomen woning
Vervolgens is het de vraag of ook de woningtypes die zijn vrijgekomen door het experiment ertoe
hebben bijgedragen dat meer woningen zijn vrijgekomen om te worden verhuurd via Woongaard.com.
Op basis van de kans dat een verhuring binnen een half jaar tot een nieuwe verhuring leidt, hebben we
voor vijf typen woningen de verhuisketens gereconstrueerd. In tabel 8 is te zien dat woningen die
gelabeld zijn voor senioren (55+) gemiddeld de langste verhuisketen opleveren. Bij seniorenwoningen
eindigen relatief weinig verhuisketens al na de eerste schakel (75%). Bij kleine meergezinswoningen ligt
dit percentage veel hoger (90%), met een relatief korte verhuisketenlengte als gevolg.
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Tabel 8 Geschatte verhuisketens op basis van verhuringen Woongaard.com 2008-2012

seniorenwoning
eengezins t/m 3 kamers
eengezins vanaf 4 kamers
meergezins t/m 3 kamers
meergezins vanaf 4 kamers

einde verhuisketen
schakel 1 schakel 2 schakel 3
75%
21%
3%
87%
12%
2%
86%
13%
2%
90%
9%
1%
86%
13%
2%

lengte
verhuisketen
1,27
1,14
1,16
1,11
1,16

Alle huurders die een experimentwoning van KleurrijkWonen hebben gekregen, hebben een grote
eengezinswoning met drie of vier slaapkamers achtergelaten. Dit is een direct gevolg van de
experimentvoorwaarden die KleurrijkWonen aan kandidaat-huurders gesteld heeft: om in aanmerking te
komen voor een experimentwoning moesten zij een woning met minimaal 150 WWS-punten en
minimaal 3 slaapkamers achterlaten.
Uit de verhuurgegevens blijkt ten eerste dat 37% van alle verhuringen sinds 2008 een grote
eengezinswoning (drie of meer slaapkamers) betreft. Bij het experiment zijn 100% grote
eengezinswoningen vrijgekomen die weer konden worden verhuurd. Hieruit kunnen we afleiden dat
door het experiment meer grote eengezinswoningen zijn vrijgekomen dan zonder het experiment het
geval zou zijn geweest.
Leiden deze grote eengezinswoningen ook tot langere verhuisketens, zoals verwacht? Uit tabel 8 blijkt
dat de gemiddelde verhuisketenlengte die we geraamd hebben bij grote eengezinswoningen 1,16
schakels bedraagt; 86% van de ketens eindigt na één schakel. Daarmee is de verhuisketenlengte bij
grote eengezinswoningen niet of nauwelijks groter dan wanneer kleinere eengezinswoningen of
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meergezinswoningen waren vrijgekomen.
Al met al heeft het experiment van KleurrijkWonen een positief effect op de doorstroming gehad. Dit
positieve effect zit vooral in het feit dat alleen huurders van corporatiewoningen in aanmerking kwamen
voor het experiment en niet zozeer in het type woning dat hierdoor vrijkwam. De aanvullende
voorwaarde, dat ook de woningzoekende die de vrijkomende woning kreeg toegewezen een woning
van KleurrijkWonen moest achterlaten, heeft daar bovenop bijgedragen aan het positieve effect op de
doorstroming.

2.4.2 Financieel effect
Deelnemers aan het experiment van KleurrijkWonen namen hun oude percentage van de maximale
huur mee naar de nieuwe woning. Hierdoor lagen de huurprijzen van de meeste experimentwoningen
lager dan de huurprijzen die volgens de reguliere streefhuren van KleurrijkWonen zouden zijn
gevraagd. Gemiddeld bedroeg het verschil ruim € 140 kale huur per maand. In totaal liet
KleurrijkWonen hiermee op jaarbasis ruim € 64.000 schieten.
Daar staat wel wat tegenover. Door de experimentwoningen te verhuren aan de eigen huurders kon
KleurrijkWonen de huurprijzen van de achtergelaten woningen harmoniseren volgens hun
streefhuurbeleid.
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Het verschil in huurprijs van de vrijkomende woning voor en na harmonisatie bedroeg gemiddeld € 177.
5

Dit leverde KleurrijkWonen een opbrengst op van zo’n € 81.000 op jaarbasis .
Per saldo heeft KleurrijkWonen op jaarbasis bijna € 17.000 aan extra huurinkomsten verdiend aan de
experimentverhuizingen. Ook zonder het experiment zou KleurrijkWonen waarschijnlijk enige opbrengst
hebben gehad, maar niet zoveel als in het experiment. Ten eerste omdat minder woningen zouden zijn
verhuurd aan eigen huurders. En ten tweede omdat minder grote eengezinswoningen zouden zijn
vrijgekomen, waar vaak een grote opbrengst te behalen valt.
KleurrijkWonen kwam volgens eigen berekeningen, rekening houdend met de harmonisatie van alle
woningen in de verhuisketens, uit op een opbrengst van ruim € 86.000 op jaarbasis (een gemiddeld
resultaat van € 190 per verhuisketen). De misgelopen huurverhoging uit de eerste verhuizing wordt
meer dan gecompenseerd met de tweede en derde verhuizing.

2.5 KleurrijkWonen over het ‘Doorstroomexperiment’6
KleurrijkWonen kijkt zeer tevreden terug op het ‘Doorstroomexperiment’. Het experiment heeft in de
ogen van de corporatie niet alleen meer populaire eengezinswoningen vrijgemaakt en de doorstroming
bevorderd, er bleek ook grote interesse en enthousiasme onder huurders én medewerkers. Bovendien
heeft het experiment financieel goed uitgepakt.
Effecten
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Hoewel de doelstelling van zestig verhuurde experimentwoningen niet is gehaald, ziet KleurrijkWonen
het Doorstroomexperiment als een succes, omdat er meer eengezinswoningen zijn vrijgemaakt die tot
langere verhuisketens leiden. De reden dat het aantal experimentverhuizingen lager is dan gehoopt, is
gelegen in het feit dat de geschikte woningen beperkt vrijkomen; de corporatie kan dit nauwelijks
beïnvloeden.
KleurrijkWonen heeft het experiment zorgvuldig gemonitord. Hieruit blijkt dat het experiment tot ten
minste 113 verhuizingen in het bezit van de corporatie hebben geleid (inclusief de 38
experimentverhuizingen). Eén verhuizing bracht zelfs een verhuisketen van vijf verhuizingen teweeg.
De meeste ketens bestonden uit drie verhuizingen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat
KleurrijkWonen als voorwaarde had opgenomen dat de vrijkomende woning wordt verhuurd aan iemand
die ook een woning van KleurrijkWonen achterlaat; hierdoor bestaat de verhuisketen sowieso al twee
verhuizingen. Het vrijmaken van deze grote woningen heeft in ieder geval tot meer doorstroming geleid
in de voorraad van KleurrijkWonen.
KleurrijkWonen is ervan overtuigd dat veel huurders door het experiment sneller over de streep
getrokken zijn. Desalniettemin blijft het moeilijk in te schatten welke verhuizingen ook hadden
plaatsgevonden zonder het Doorstroomexperiment. Veel deelnemers hebben in de gesprekken
aangegeven dat de korting een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De verhuiscoach werd minder
vaak genoemd als doorslaggevend; deze werd alleen in Geldermalsen en Culemborg aangeboden.

_________
5
6

Van een vrijgekomen woning weten we de nieuwe huurprijs niet. Om de totale opbrengst te kunnen schatten zijn we voor deze woning
uitgegaan van het gemiddelde verschil tussen oude en nieuwe huurprijs bij de overige vrijgekomen woningen.
Deze paragraaf is gebaseerd op een interview met André van Giffen, (beleidsadviseur), KleurrijkWonen, 18 oktober 2012.

Verlengde verhuisketens

In Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal werd bemiddeld voor de deelnemers; in de aanbodmodellen
in Leerdam en Giessenlanden kregen zij absolute voorrang. Hierdoor hadden zij een grote mate van
zekerheid dat zij een woning zouden kunnen krijgen.
Dit heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat mensen sneller verhuisden, maar zonder de korting op de
nieuwe huurprijs was een aanzienlijk deel van deze deelnemers niet verhuisd, zo is de overtuiging van
KleurrijkWonen.
Ook in financieel opzicht is KleurrijkWonen positief over het experiment. Uit interne berekeningen blijkt
dat de verhuizingen gemiddeld genomen € 190 per verhuisketen per maand opleverden. Bij slechts
twee ketens was het resultaat negatief en bij vier ketens was het resultaat zelfs meer dan € 300.
Ervaringen
In de vijf gemeenten waar KleurrijkWonen actief is, zijn verschillende aanpakken gehanteerd om
belemmeringen die huishoudens eventueel hebben weg te nemen. De ene aanpak leidde tot meer werk
voor de werknemers dan de andere. Met name de intakegesprekken en huisbezoeken in Geldermalsen
en Culemborg waren voor de corporatie veel werk. Maar door deze goed voor te bereiden en duidelijke
verwachtingen te scheppen naar de woningzoekenden hebben deze veel zin gehad. In Leerdam zijn
geen gesprekken gevoerd, terwijl hier de meeste verhuizingen hebben plaatsgevonden. Een verklaring
hiervoor is dat in Leerdam recentelijk een complex met nieuwbouwwoningen voor ouderen gereed is
gekomen.
Het meenemen van het percentage van ‘maximaal redelijk’ was voor medewerkers, en helemaal voor
de huurders, lastig te begrijpen. Om dit helder te krijgen is een rekentool ontwikkeld waarmee de huur
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van de nieuwe woning kan worden berekend. Deze is door baliemedewerkers en tijdens de
huisbezoeken gebruikt. Dit werkte volgens KleurrijkWonen erg goed. Waar de corporatie ook tegen
aanliep was de voorrangspositie van de experimentverhuizers in het aanbodmodel in Leerdam. Er
moest een keuze gemaakt worden of de herstructureringsurgenten voor moesten gaan op de
doorstroomurgenten. Uiteindelijk is dit opgelost door om en om een woning aan te wijzen.
Het Doorstroomexperiment kan rekenen op steun bij de verschillende lokale besturen, omdat het goed
aansluit bij lokale beleidsdoelstellingen. Al met al heeft het Doorstroomexperiment veel aandacht
gekregen. De hoge betrokkenheid van de medewerkers en de gedegen voorbereiding zijn erg belangrijk
geweest voor het succes van het experiment volgens KleurrijkWonen.
Vervolg
KleurrijkWonen is voornemens het ‘Doorstroomexperiment’ een vervolg te geven omdat de resultaten
goed zijn en de reacties positief. Of dat gebeurt door middel van bemiddeling is de vraag, omdat dit veel
vraagt van de organisatie. De ‘Leerdamse variant’ (financiële prikkel en doorstroomurgentie) ligt meer
voor de hand.

2.6 Tot slot
Het ‘Doorstroomexperiment’ van KleurrijkWonen heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht: er zijn
meer woningen vrijgekomen met relatief lange verhuisketens. Bovendien gebeurde dat op een
financieel houdbare wijze. Het aantal experimentverhuizingen is lager dan gehoopt, maar dat ligt buiten
de macht van de corporatie omdat dit afhankelijk is van het vrijkomende aanbod in de gemeenten.

Verlengde verhuisketens

De deelnemende huishoudens aan het ‘Doorstroomexperiment’ maakten een verhuisstap zoals door
KleurrijkWonen werd beoogd. Het waren in grote meerderheid alleenstaanden of echtparen van 65 of
ouder die hun eengezinswoningen verruilden voor de kleinere woning met minder slaapkamers.
Zij kregen vaak een behoorlijke korting op de nieuwe huurprijs waardoor de uiteindelijke stijging van de
maandelijkse huur meeviel.
Met het ‘Doorstroomexperiment’ zijn feitelijk twee varianten uitgeprobeerd. In de ‘Leerdamse variant’

7

kregen deelnemers een huurkorting aangeboden en doorstroomurgentie, maar moesten zij zelf
8

reageren op woningen in het aanbodmodel. In de ‘Culemborgse variant’ kregen deelnemers een
huurkorting aangeboden en werd voor hen bemiddeld; zij kregen dus ondersteuning bij het zoeken en
vinden van een woning. Belangrijk voor de conclusies is dat zij in beide varianten voorgingen op andere
woningzoekenden.
Het is aannemelijk dat een groot deel van de experimentverhuizingen niet plaats had gevonden zonder
het Doorstroomexperiment. Dat blijkt uit de reacties van de deelnemers en uit de ervaringen van
KleurrijkWonen. Wat het afzonderlijke effect is geweest van de twee prikkels (huurkorting of
voorrangspositie/bemiddeling) is echter niet volledig helder geworden. De korting op de huurprijs heeft
een belangrijke rol gespeeld in de keuze van deelnemers om te verhuizen, zoveel is duidelijk. Maar het
valt niet uit te sluiten dat een deel van de verhuizingen ook zonder de korting zou hebben
plaatsgevonden. Andersom geldt waarschijnlijk hetzelfde.
De effecten op het besluit van de huurder om te verhuizen vanwege de korting aan de ene kant en de
voorrangspositie of bemiddeling aan de andere kant, zijn dus niet van elkaar te scheiden. Wat we wel
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weten is dat met de combinatie van prikkels het maximale resultaat wordt gehaald.
Met het ‘Doorstroomexperiment’ werden dus woningen vrijgemaakt die anders niet zouden zijn
vrijgekomen. Dit had een positief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Uit de WoningNet-cijfers
blijkt dat dit positieve effect niet zozeer het gevolg was van het type woningen dat vrijkwam; de
gemiddelde verhuisketenlengte van dit type woningen wijkt nauwelijks af van andere woningtypen. Het
positieve effect werd veroorzaakt doordat:
-

alle experimentwoningen zijn betrokken door doorstromers (dat geldt doorgaans maar voor een
klein deel van aangeboden woningen), en

-

de aanvullende voorwaarde van KleurrijkWonen, namelijk dat ook de vrijkomende woning door een
doorstromer betrokken moet worden.

KleurrijkWonen heeft berekend dat door het experiment in totaal 113 mutaties binnen het eigen bezit
hebben plaatsgevonden. Door de gemiddelde verleende korting af te zetten tegen de gemiddelde
gerealiseerde opbrengst is duidelijk geworden dat de opbrengst opweegt tegen de kortingen in het
experiment. Dit blijkt ook uit eigen berekeningen van KleurrijkWonen. Overigens zou KleurrijkWonen
ook zonder experiment een deel van die opbrengst hebben gehad, maar niet zoveel als nu het geval is.

_________
7
8

Voor de duidelijkheid: toegepast in Leerdam en Giessenlanden.
Voor de duidelijkheid: toegepast in Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal.
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Lessen
-

Het woningaanbod is van invloed op het succes van het Doorstroomexperiment. KleurrijkWonen
kan niet méér woningen vrijmaken en is dus afhankelijk van het aantal geschikte
experimentwoningen dat vrijkwam.

-

Nieuwbouwwoningen zijn vaak zo gewild, dat het aanbieden van een extra korting op de huurprijs
niet nodig is om ‘empty nesters’ te verleiden op die woning te reageren. Om de doorstroming te
bevorderen lijkt bij deze woningen ‘voorrang voor woningzoekenden die een huurwoning
achterlaten’ voldoende.

-

Het meenemen van het % maximaal redelijk klinkt als een ingewikkelde rekensom. Maar de
eenvoudige rekentool die KleurrijkWonen ontwikkelde, blijkt erg behulpzaam in gesprekken met
kandidaten - thuis of aan de balie.

-

KleurrijkWonen heeft bij de start van het experiment uitgebreid aandacht besteed aan de interne
organisatie en communicatie; die aandacht heeft ervoor gezorgd dat het experiment soepel verliep
en op steun kon rekenen bij de corporatiemedewerkers.

-

Het brede enthousiasme bij KleurrijkWonen (onder adviseurs, woonconsulenten, verhuur- en
baliemedewerkers en de wijkteams), heeft een grote positieve invloed gehad op het succes van het
Doorstroomexperiment.

-

Door een extra eis te stellen aan de nieuwe huurder van de vrijkomende woning (namelijk dat deze
ook een sociale huurwoning moet achterlaten) is een lange verhuisketen gegarandeerd.
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3 Apeldoorn
In Apeldoorn hebben De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen de handen ineengeslagen en
het experiment ‘Kleiner wonen naar wens’ opgezet. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het
experiment en de resultaten en ervaringen van een jaar experimenteren.

3.1 Opzet experiment
Naam

Kleiner wonen naar wens

Evaluatieperiode

September 2011 t/m september 2012

Experimentwoningen

Jaarlijks naar verwachting 50 – 75 seniorenwoningen van de
deelnemende corporaties

Vrijkomende woning

Eengezinswoning van de deelnemende corporaties

Voorwaarden huurders

Huurders van 65 jaar of ouder

Experimentvoorwaarde(n)

Vrijkomende eengezinswoning komt terug in de sociale huur

Financiële prikkel

Korting van maximaal €100 op de nieuwe kale huurprijs, die
niet lager mag zijn dan de oude kale huurprijs

Dienstverlenende prikkel

Directe bemiddeling en aanvullende verhuisdiensten en
–ondersteuning

Aanbieding en toewijzing

Directe bemiddeling binnen de 10% experimenteerruimte van
het regionaal aanbodmodel

Bijzonderheden
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-

De Apeldoornse corporaties hebben ervoor gekozen gezamenlijk een experiment op te zetten; bij
verschillen in de uitvoering zou het achteraf moeilijk zijn om de effecten te kunnen beoordelen. Voor de
corporaties is ‘Kleiner wonen naar wens’ geslaagd als er meer grote woningen worden vrijgemaakt dan
gemiddeld en die huurders doorstromen naar een kleinere woning zodat er langere verhuisketens
ontstaan. Daarnaast hopen ze meer inzicht te krijgen in de woonwensen van huurders en de
noodzakelijke prikkels om te verhuizen.
De woningen die vallen onder het experiment van de corporaties zijn seniorenwoningen of voor
senioren geschikte woningen in de sociale huursector en, bij uitzondering, in de vrijesectorhuur.
Huurders van 65 jaar of ouder kunnen, als zij verhuizen naar een experimentwoning, een korting krijgen
van maximaal € 100 op de kale huurprijs, met een minimale huurprijs gelijk aan de huidige kale huur.
Voorwaarde is dat zij een eengezinswoning achterlaten die na harmonisatie beschikbaar komt in de
sociale huur.
Binnen het regionale woonruimteverdeelsysteem bestaat de 10% experimenteerruimte. De corporaties
benutten deze ruimte voor ‘Kleiner wonen naar wens’. Afgesproken is om maximaal een van de drie
seniorenwoningen via het experiment toe te wijzen (dit is onderverdeeld naar corporatie). De
verwachting is dat het jaarlijks om 50 – 75 seniorenwoningen gaat.
De toewijzing van deze woningen gebeurt via directe bemiddeling. In principe bemiddelen de
corporaties voor hun eigen huurders, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Behalve
bemiddeling wordt ook ondersteuning geboden bij oplevering en worden verhuisdiensten aangeboden.
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Communicatie
Met foldermateriaal, bewonersbladen, de lokale pers en www.woonkeus-stedendriehoek.nl hebben De
Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis het experiment onder de aandacht gebracht en
geïnteresseerde huurders opgeroepen zich aan te melden. Daarop zijn ruim tweehonderd reacties
gekomen, waarvan ongeveer de helft voldeed aan de gestelde eisen. Deze huurders zijn bezocht door
woonconsulenten om het experiment uit te leggen, de woonwensen te inventariseren en de eventuele
korting bijvoorbeeld uit te leggen.
Op het moment dat een woning vrijkomt waarvoor via ‘Kleiner wonen naar wens’ wordt bemiddeld,
zoekt de corporatie een ‘passende’ huurder onder de kandidaten en wordt de woning aangeboden. Elke
corporatie heeft zijn eigen lijst met kandidaten.
‘Kleiner wonen naar wens’ kan rekenen op steun vanuit het gemeentebestuur; het sluit goed aan bij de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

3.2 Experimentverhuizingen
Gedurende het experiment hebben er 36 verhuizingen plaatsgevonden. Alle verhuizingen waren binnen
de gemeente Apeldoorn. Twee huurders van De Goede Woning verhuisden naar het dorp Ugchelen, de
overige waren in de stad Apeldoorn zelf (tabel 9).
De drie corporaties hebben in principe afgesproken dat zij zouden bemiddelen voor eigen huurders in
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hun eigen bezit. Slechts in één geval is hiervan afgeweken, zoals te zien is in tabel 10. Van De Goede
Woning heeft één huurder de experimentwoning bij Ons Huis gehuurd.
Tabel 9 Aantal experimentverhuizingen naar woonplaats

naar:
Apeldoorn
Ugchelen
totaal

De Goede
Woning
18
2
20

Ons Huis Woonmensen
12
4
12

4

totaal
34
2
36

Tabel 10 Aantal experimentverhuizingen naar vorige en huidige corporatie

naar:
De Goede
van:
Woning
De Goede Woning
20
Ons Huis
Woonmensen
totaal
20

Ons Huis Woonmensen
1
11
4
12
4

totaal
21
11
4
36

3.2.1 Woningkenmerken
De vrijgekomen woningen waren 35 grondgebonden woningen en één appartement. Het merendeel van
de deelnemers heeft de grondgebonden woning ingeruild voor een appartement (24). Twaalf
deelnemers verhuisden naar een kleinere grondgebonden woning: dit waren senioren- of
zorgwoningen.
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Over het algemeen zijn de betrokken woningen niet veel kleiner dan de achtergelaten woning. De
corporaties In Apeldoorn hebben dan ook geen voorwaarde gesteld aan de grootte van de
experimentwoning, zoals de andere corporaties gedaan hebben. 27 van de vrijgekomen woning waren
29

tussen de 50 en 70 m . En van de betrokken experimentwoningen zijn er ook 27 tussen de 50 en 70
2

2

m , waarvan zelfs 22 tussen de 60 en 70 m . Waar er weinig verschil in oppervlakte is tussen de
woningen, hebben de experimentwoningen wel aanzienlijk minder slaapkamers; 29 van de 36 woningen
hebben twee slaapkamers en zes woningen één slaapkamer. De vrijgekomen woningen hadden allen
drie of vier slaapkamers, terwijl de betrokken woningen vrijwel allemaal twee slaapkamers hebben. Ook
in WWS-punten is er weinig verschil tussen de vrijgekomen en experimentwoning.
Binnen het experiment zijn circa tien nieuwbouwwoningen verhuurd.

vk woning

exp. woning

vk woning

exp. woning

35

12

< 50 m2

0

4

1

0

6

24

50 - 60 m2

11

5

2

1 29

60 - 70 m2

16 22

3

29

1

150 - 165

6 17

6

0

165 - 180

5

2

> 180

5

1

onbekend

2

1

grondgebonden

1

appartement
onbekend
totaal

36

36

70 - 80 m2
80+ m2
totaal

aantal
slaapkamers

5

2

4

4

3

onbekend

36 36

totaal

36 36

wws-punten
< 135
135 - 150

totaal

exp. woning

exp. woning

opp. m2

type woning

vk woning

vk woning

Tabel 11 Woningkenmerken van de vrijgekomen woningen en de betrokken experiment woningen

7 11
11

4

36 36
29

Als financiële prikkel om deel te nemen aan het experiment konden huurders maximaal € 100 korting
krijgen op de nieuwe huur, met de huurprijs van de oude woning als ondergrens. In figuur 2 is te zien
dat de meeste deelnemers voor hun nieuwe woning inderdaad meer huur betalen dan zij voor hun oude
woning betaalden. Alleen de experimenthuurders onder de diagonaal in de figuur zijn minder gaan
betalen. Voor deze huurders, die in hun vorige woning al een hoge huur hadden, lijkt een uitzondering
te zijn gemaakt. Gemiddeld betalen de deelnemers voor hun experimentwoning ruim € 80 in de maand
meer dan voor hun vorige woning.
De huurders hebben gemiddeld een korting gekregen van € 79 op de oorspronkelijke huurprijs van de
betrokken experimentwoning. De laagste korting die is toegepast is geen korting en de hoogste € 100.
In Apeldoorn is ten opzichte van de andere corporaties in het experiment gemiddeld de minste korting
toegepast, dit komt doordat de corporaties een maximum hebben gesteld van € 100.

_________
9

Volgens de definitie van het woningwaarderingstelsel (totale oppervlak van alle vertrekken: kamers, keuken, badkamer en doucheruimte).
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Figuur 2 Kale huurprijzen oude en nieuwe woning experimenthuurders
€ 900

nieuwe kale huur experimentwoning

€ 800
€ 700
€ 600

€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

oude kale huur achtergelaten woning

3.2.2 Deelnemers
De deelnemers moesten 65 jaar of ouder zijn. Iets meer dan de helft is alleenstaand en er zijn tien
paren verhuisd, zo blijkt uit tabel 12.
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Tabel 12 Huishoudenskenmerken van de deelnemers

leeftijd

aantal

aantal personen

aantal

besteedbaar inkomen

aantal

<45

1

19

< 15.000 euro

45 - 55

2

10

15.000 - 20.000

10

6

55 - 65

3

1

20.000 - 25.000

10

65 - 75

14

4

25.000 - 34.000

6

75 - 85

13

5

> 34.000 euro

3

onbekend

1

85+
onbekend
totaal

2

onbekend

7

totaal

6
36

totaal

36

36

3.3 Ervaringen van deelnemers
Aan huurders die hebben deelgenomen aan het experiment is een vragenlijst voorgelegd over hun
ervaringen en beweegredenen. In Apeldoorn hebben 19 van de 36 verhuisde huishoudens deze vragen
beantwoord.
Relatief veel huurders (14) zeggen bewust voor de woning te hebben gekozen vanwege de korting op
de huurprijs. Negen huurders hebben de woning gekozen vanwege de persoonlijke begeleiding en
verhuisservice. Bijna alle deelnemers onderschrijven de stelling dat verhuizen veel geld en moeite kost.
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Voor wat betreft de stelling of de deelnemers dit jaar sowieso al wilden verhuizen geldt dat evenveel
deelnemers deze onderschrijven als ontkennen.
De meeste huurders zijn verhuisd omdat zij graag kleiner willen wonen (tabel 14). Zes huurders zijn
verhuisd wegens gezondheidsredenen. De woonomgeving speelde bij acht huurders een belangrijke
rol. Twee huurders wilden verhuizen vanwege het onderhoud van de tuin.
Tabel 13 Ervaringen deelnemers algemeen

niet
eens/
mee
eens oneens oneens
4
5
4
18

Ik wilde sowieso dit jaar verhuizen
Verhuizen kost veel geld en moeite
Ik heb bewust voor deze woning gekozen vanwege
de aangepaste huurprijs/korting
Ik heb bewust voor deze woning gekozen vanwege
de persoonlijke begeleiding/verhuisservice

14

4

9

3

3

nvt onbekend totaal
5
18
36
1
17
36
1

17

36

4

17

36

Tabel 14 Belangrijkste reden om naar de experimentwoning te verhuizen (meerdere antwoorden
mogelijk)

Ik wil naar een kleinere woning
Ik wil naar dit type woning
Ik wil dichter bij vrienden of familie wonen
Gezondheidsredenen
De woonomgeving
Anders, namelijk:
geen tuin en gelijkvloers
kleinere woning, type en gezondheidsredenen
tuin te groot
totaal

aantal keer genoemd
12
5
2
6
8
3
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In Apeldoorn is de aangepaste huurprijs een belangrijke reden om voor de experimentwoning te kiezen,
zo blijkt uit de stellingen over de aangepaste huurprijs tabel 15. Vijftien huurders hebben aangegeven
dat de aangepaste huurprijs de doorslag gaf om daadwerkelijk te verhuizen en twaalf vonden de lage
huurprijs in de vorige woning een drempel om te verhuizen. In vijf van de negentien ingevulde enquêtes
is aangegeven dat de aangepaste huurprijs of korting mooi meegenomen is, maar dat zij de woning
anders ook hadden gehuurd.
Tabel 15 Aangepaste huurprijs

Ook zonder de aangepaste huurprijs/korting zou ik deze
woning hebben gekozen
De lage huurprijs van mijn vorige woning was voor mij
een drempel om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting gaf voor mij de
doorslag om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting is mooi meegenomen,
maar ik had de woning anders ook gehuurd

eens

niet eens/
oneens

mee
oneens

4

4

10

1

17

36

3

4

17

36

12

nvt onbekend

totaal

15

1

1

2

17

36

5

4

7

3

17

36
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In Apeldoorn hebben de deelnemers persoonlijke begeleiding bij de verhuizing. Zij hebben een
persoonlijk gesprek met een woonconsulent gehad en de corporaties boden ondersteuning bij (het
voorbereiden van) de verhuizing. Veruit de meeste ouderen zijn hierover goed te spreken.
Zes huurders zouden niet zijn verhuisd zonder de begeleiding en vijf huurders weten het niet goed. De
extra begeleiding heeft al met al een belangrijke rol gespeeld, zo valt uit de antwoorden af te leiden.
Tabel 16 Persoonlijke begeleiding/verhuisservice

De moeite die het kost heeft mij lange tijd
tegengehouden om te verhuizen
De persoonlijke begeleiding/verhuisservice bij het
verhuizen heeft mij over de streep getrokken om te
Zonder de persoonlijke begeleiding/verhuisservice
zou ik niet zijn verhuisd
Ik ben erg tevreden over de begeleiding die ik heb
gekregen bij de verhuizing
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eens

niet eens/
oneens

mee
oneens

14

2

2

1

17

36

11

1

2

5

17

36

6

5

3

5

17

36

13

1

2

3

17

36

nvt onbekend

totaal

Ter illustratie: echtpaar Huigen

Verhuizen als je 76 en 73 jaar jong bent. Echtpaar Huigen uit Apeldoorn deed het. Na
27 jaar werd de ruime eengezinswoning aan de Einsteinlaan verruild voor een compleet
nieuw appartement aan de Normastraat. Want, zoals ze zelf zeggen: “We worden een
dagje ouder en het mag nu allemaal wel wat kleiner.”
De heer en mevrouw Huigen zijn de eerste senioren die deelnemen aan ‘Kleiner wonen
naar wens’. Die kans kwam geen dag te vroeg. “Mijn man zag voor het eerst op internet
dat Ons Huis senioren wil helpen bij het vinden van passende woonruimte. Toen hij
vroeg wat ik ervan dacht, zei ik meteen ‘doen’!” Voor het echtpaar is het experiment de
ideale mogelijkheid om nog een keer opnieuw te beginnen. “Zonder dit initiatief zat
verhuizen er voor ons niet meer in. De prijzen zijn tegenwoordig zo hoog. Maar Ons
Huis ondersteunde ons op alle fronten, ook financieel. En daardoor kon het nu wel. Een
unieke kans die we met beide handen hebben aangegrepen”.
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Echtpaar Huigen op het balkon van de nieuwe woning.
Bron: Ons Huisblad, Ons Huis, september 2012.
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3.4 Effecten van de experimentverhuizingen
3.4.1 Woningmarkteffecten
Het hoofddoel van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is om meer verhuisbewegingen op gang te
brengen door versneld woningen vrij te maken die relatief lange verhuisketens opleveren. Dat zou
betekenen dat:
-

Door experiment meer woningen vrijkomen die weer kunnen worden verhuurd.

-

Dat de woningen die als gevolg van het experiment vrijkomen langere verhuisketens tot gevolg
hebben dan woningen die zonder het experiment waren vrijgekomen.

Om dit te onderzoeken hebben we de verhuringen geanalyseerd in de Stedendriehoek, de regio waar
Apeldoorn onderdeel van uitmaakt. Bij WoningNet hebben we gegevens opgevraagd over de
verhuringen via Woonkeus Stedendriehoek sinds 2008.
Meer vrijgekomen woningen
Op basis van de verhuurgegevens hebben we allereerst onderzocht in hoeverre verhuringen via
Woonkeus Stedendriehoek binnen een half jaar tot nieuwe verhuringen hebben geleid. Dit hebben we
gedaan door de adresgegevens van geslaagde woningzoekenden te koppelen aan woningen die
daarna zijn aangeboden via Woonkeus.
Slechts een klein deel (13%) van alle verhuringen leidt in zes maanden tijd tot een nieuwe verhuring
binnen het systeem. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven:
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1.

De woning is aan een starter verhuurd.

2.

De woning is verhuurd aan een doorstromer die geen corporatiewoning binnen de regio achterlaat.

3.

De vrijgekomen corporatiewoning wordt niet binnen een half jaar weer aangeboden, bijvoorbeeld
omdat deze verkocht wordt.

Het feit dat alle experimentwoningen zijn verhuurd aan huurders van corporaties uit Apeldoorn zorgt er
dus op zich al voor dat meer corporatiewoningen zijn vrijgekomen dan zonder het experiment het geval
zou zijn geweest.
Langere verhuisketens door type vrijgekomen woning
Vervolgens is het de vraag of ook het type woning dat is vrijgekomen door het experiment ertoe heeft
bijgedragen dat meer woningen zijn vrijgekomen om te worden verhuurd via Woonkeus
Stedendriehoek.
Op basis van de kans dat een verhuring binnen een half jaar tot een nieuwe verhuring leidt, hebben we
voor vijf typen woningen de verhuisketens gereconstrueerd. In tabel 17 is te zien dat woningen die
gelabeld zijn voor senioren (55+) gemiddeld de langste verhuisketen opleveren. Bij seniorenwoningen
eindigen relatief weinig verhuisketens al na de eerste schakel (73%). Bij kleine meergezinswoningen ligt
dit percentage veel hoger (92%), met een relatief korte verhuisketenlengte als gevolg.
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Tabel 17 Geschatte verhuisketens op basis van verhuringen Woonkeus
Stedendriehoek 2008-2012

seniorenwoning
eengezins t/m 3 kamers
eengezins vanaf 4 kamers
meergezins t/m 3 kamers
meergezins vanaf 4 kamers

einde verhuisketen
schakel 1 schakel 2 schakel 3
73%
23%
4%
87%
11%
2%
82%
15%
2%
92%
7%
1%
91%
8%
1%

lengte
verhuisketen
1,30
1,14
1,20
1,08
1,09

Bron: cijfers WoningNet, bewerking RIGO

Op één na alle huurders die een experimentwoning in Apeldoorn hebben gekregen, hebben een
eengezinswoning met drie of vier slaapkamers achtergelaten. Dit is een direct gevolg van de
experimentvoorwaarden die aan kandidaat-huurders zijn gesteld: om in aanmerking te komen voor een
experimentwoning moesten zij een eengezinswoning van één van de deelnemende corporaties
achterlaten.
Uit de verhuurgegevens blijkt ten eerste dat 19% van alle verhuringen sinds 2008 een grote
eengezinswoning (drie of meer slaapkamers) betreft. Bij het experiment zijn bijna alleen grote
eengezinswoningen

10

vrijgekomen die weer konden worden verhuurd. Hieruit kunnen we afleiden dat

door het experiment meer grote eengezinswoningen zijn vrijgekomen dan zonder het experiment het
geval zou zijn geweest.
Leiden deze grote eengezinswoningen ook tot langere verhuisketens, zoals verwacht? Uit tabel 17 blijkt
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dat de gemiddelde verhuisketenlengte die we geraamd hebben bij grote eengezinswoningen 1,20
schakels bedraagt; 82% van de ketens eindigt na één schakel. Daarmee zijn de verhuisketens bij grote
eengezinswoningen langer dan wanneer kleinere eengezinswoningen of meergezinswoningen waren
vrijgekomen. Alleen seniorenwoningen hebben een langere verhuisketen tot gevolg.
Al met al heeft het experiment in Apeldoorn een positief effect op de doorstroming gehad. Dit positieve
effect zit met name in de voorwaarde dat alleen huurders van corporatiewoningen in aanmerking
kwamen voor het experiment. Daarnaast heeft ook het feit dat grote eengezinswoningen zijn
vrijgekomen door het experiment bijgedragen aan de doorstroming.

3.4.2 Financieel effect
Deelnemers aan het experiment in Apeldoorn konden een korting krijgen van maximaal € 100 op de
nieuwe huurprijs. De nieuwe huur mocht in ieder geval niet lager worden dan de huurprijs van de
achtergelaten woning. De huurprijzen van de experimentwoningen lagen hierdoor € 0 tot € 100 lager
dan de huurprijzen die volgens de reguliere streefhuren van de corporaties zouden zijn gevraagd.
Gemiddeld bedroeg het verschil bijna € 79 kale huur per maand. In totaal lieten de corporaties in
Apeldoorn hiermee op jaarbasis ruim € 34.000 schieten.

_________
10

Met een grote eengezinswoning wordt hier drie of meer slaapkamers bedoeld en niet zo zeer het aantal vierkante meters. Uit paragraaf 2.2.1
is gebleken dat de vrijgekomen woning vaak minder dan 70 m2 is (volgens WWS-definitie).

Verlengde verhuisketens

Daar staat wel wat tegenover. Door de experimentwoningen te verhuren aan de eigen huurders konden
de experimentcorporaties de huurprijzen van de achtergelaten woningen harmoniseren volgens hun
streefhuurbeleid. Het verschil in huurprijs van de vrijkomende woning voor en na harmonisatie bedroeg
gemiddeld ruim € 124. Dit leverde de corporaties in Apeldoorn een opbrengst op van bijna
€ 54.000 op jaarbasis.
Per saldo hebben de corporaties in Apeldoorn gezamenlijk op jaarbasis zo’n € 20.000 aan extra
huurinkomsten verdiend aan de experimentverhuizingen. Ook zonder het experiment zouden deze
corporaties waarschijnlijk enige opbrengsten hebben gehad, maar niet zoveel als in het experiment.
Ten eerste omdat minder woningen zouden zijn verhuurd aan eigen huurders. En ten tweede omdat
minder grote eengezinswoningen zouden zijn vrijgekomen, waar vaak een grote opbrengst te behalen
valt.

3.5 De corporaties over Kleine wonen naar wens11
De drie Apeldoornse corporaties zijn in eerste instantie enthousiast over ‘Kleiner wonen naar wens’. Het
experiment is succesvol geweest naar hun oordeel omdat ze veel bewoners happy hebben kunnen
maken en met relatief weinig middelen ouderen zijn verhuisd die anders niet waren verhuisd. Gelet op
de hoeveelheid werk die het experiment heeft gekost, valt het aantal verhuizingen echter wel tegen. De
indruk is dat de beslissing om te verhuizen, zeker bij ouderen, niet van het ene op het andere moment
is gemaakt en dat ze behoorlijk kritisch zijn. Onder de geïnteresseerden bleken dan ook veel twijfelaars
te zitten of mensen die, zodra ze een aanbod kregen, toch niet wilden verhuizen. Ondanks dat dit
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laatste dus tegenviel, is de algemene indruk veruit positief.
Effecten
Van de circa honderd geïnteresseerden die aan de voorwaarden van het experiment voldeden, zijn in
een jaar tijd 36 ouderen, veelal met een laag inkomen, aan een nieuwe woning geholpen. Geen slecht
resultaat voor slechts één keer adverteren, aldus de corporaties. De verwachting van 50 tot 75
seniorenwoningen per jaar is niet gehaald, maar daar staat tegenover dat het experiment in Apeldoorn
nog maar halverwege is. Dit komt doordat de Apeldoornse corporaties in september 2011 zijn gestart;
later dan de andere experimenterende corporaties. Gezien de lange wachtlijst van geïnteresseerden
zullen aankomend jaar nog steeds ouderen hun nieuwe woning gaan betrekken. Het tegenvallende
resultaat wordt ook veroorzaakt doordat veel ouderen zeer specifieke eisen stellen aan de nieuwe
woning. De ervaring van de corporaties is dat ze pas daadwerkelijk willen verhuizen als ‘die-enewoning-op-dat-adres’ of de perfecte woning wordt aangeboden.
De corporatiemedewerkers zijn ervan overtuigd dat het merendeel van deze verhuizingen zonder
‘Kleiner wonen naar wens’ niet had plaatsgevonden. In Apeldoorn zijn drie prikkels ingezet om de
ouderen te laten verhuizen; namelijk de korting op de huurprijs van maximaal € 100 euro, bemiddeling
voor de gewenste woning en begeleiding en service bij het formuleren van woonwensen en het
voorbereiden van de verhuizing. De corporaties kunnen niet één prikkel aanwijzen die doorslaggevend
is geweest. De truc zit hem in de combinatie van de prikkel, het totaalpakket.

_________
11

Deze paragraaf is gebaseerd op een gesprek met Marloes Siero (Woonmensen), Emma Gossink (Ons Huis) Tanja Paffen (De Goede
Woning), Marloes Vincken (Ons Huis), Femke Rutgers (Woonmensen), Machteld Bontekoe (de Goede Woning), Wim ter Beek (Woonkeus
Stedendriehoek), 30 oktober 2012.
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De korting maakt de mensen in eerste instantie nieuwsgierig om zich aan te melden. Het blijkt de trigger
te zijn, maar zeker niet de enige reden. De goede match van vraag en aanbod is minstens zo
belangrijk. Ouderen zijn volgens de corporaties namelijk best bereid om wat meer te betalen voor de
gewenste kwaliteit. Van belang is om tijdens het gesprek met de woonconsulent het
verwachtingspatroon goed helder te krijgen, zodat wanneer er een geschikte woning vrijkomt de
geïnteresseerde oudere benaderd kan worden. Veel ouderen zien dit als laatste verhuizing en stellen
daardoor hoge eisen aan een seniorenwoning. Bij de ene corporatie zitten de eisen vooral in de locatie
van de nieuwe woning en bij de ander meer in de kwaliteit, een bepaald aantal kamers of vierkante
meters. Het zeker zijn van het krijgen van de ideale woning, de eventuele ondersteuning bij de
verhuizing en de huurkorting maken het pakket voor ouderen compleet. Welke prikkel nu uiteindelijk
echt doorslaggevend is geweest, verschilt per persoon, zo is de overtuiging.
De drie corporaties hebben geen goed zicht op de financiële consequenties van het experiment. Bij De
Woonmensen is de indruk dat huurkorting en opbrengst in evenwicht zijn. Ons Huis en De Goede
Woning delen die indruk, maar wijzen erop dat de harmonisatie in veel gevallen al was ingecalculeerd.
Dit geldt natuurlijk niet voor de woningen die anders niet waren vrijgekomen, maar dat blijft toch moeilijk
te bepalen. Op één verhuizing na hebben alle verhuizingen binnen de eigen corporatie plaatsgevonden.
Hierdoor is verevening op dit moment niet aan de orde. Verder wordt gewezen op de relatief hoge
mutatiekosten omdat het vaak oudere woningen betreft. Over de kosten van de werkwijze in termen van
inzet van uren van medewerkers is niets bekend.
Ervaringen
Het experiment vergde zeker in de beginfase veel tijd van de corporatiemedewerkers. Vooral het
inplannen en voeren van de gesprekken met de bewoners was intensief. Toen de gesprekken met de
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woonconsulent gevoerd waren en het proces eenmaal liep, viel het extra werk erg mee. Omdat de
corporaties vooral binnen de eigen voorraad verhuren waren de corporaties ook niet veel tijd kwijt aan
onderlinge afstemming. Onder de geïnteresseerde ouderen bevond zich een grote groep twijfelaars.
Voor een aantal ouderen kwam het aanbod van de woning te snel. Zeker wanneer men nog niet van
plan was om te verhuizen, moest men toch even wennen aan het idee om ook daadwerkelijk te gaan.
Maar ondanks dat het niet altijd tot een daadwerkelijke verhuizing leidde, was het voor het imago van
de corporatie goed om persoonlijk contact te hebben met de ouderen en op zo’n manier inzicht te
krijgen in hun woonwensen.
Onder de doelgroep van het experiment was de steun voor het experiment vanzelfsprekend groot. Dat
gold niet voor alle huurders; vooral de keuze van de minimale leeftijdsgrens werd door (te jonge)
geïnteresseerden niet positief ontvangen.
Andere corporaties in de stedendriehoek en de gemeente hebben belangstellend gereageerd; het
bevorderen van de doorstroming staat hoog op de agenda.
Vervolg
De corporaties vonden het experiment zeker de moeite waard. Dat komt niet alleen door de
gerealiseerde verhuizingen, maar ook door het directe contact met woningzoekenden dat mogelijk was
bij die zoektocht. Het Apeldoornse experiment loopt in ieder geval nog een jaar door en de drie
corporaties zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten van de eindevaluatie. Het is dan ook te vroeg om te
zeggen of de corporaties een vervolg zullen geven aan ‘Kleiner wonen naar wens’.

Verlengde verhuisketens

Wat voor de corporaties vaststaat, is dat ouderen dat kleine beetje extra ondersteuning goed kunnen
gebruiken om te verhuizen en het persoonlijke contact sterk waarderen.

3.6 Tot slot
‘Kleiner wonen naar wens’ heeft beantwoord aan de verwachtingen van de drie corporaties: er zijn meer
van de beoogde eengezinswoningen vrijgekomen die relatief lange verhuisketens tot gevolg hadden.
Bovendien gebeurde dat op financieel houdbare wijze. Het aantal experimentverhuizingen is lager dan
gehoopt; dat is het gevolg van de korte experimenteerperiode en het beperkte aantal geschikte
vrijkomende woningen. De oudere huurders hebben vaak specifieke woonwensen en zijn erg kritisch.
Hierdoor kon niet altijd de match tussen vraag en aanbod gemaakt worden. Ook wilden sommige
ouderen op het moment dat er een voor hen geschikte woning werd aangeboden bij nader inzien toch
niet verhuizen.
De verhuisstap die de deelnemers zetten, is zoals de corporaties hadden bedoeld: alleenstaanden of
echtparen van 65 of ouder die een eengezinswoning verruilden voor een kleinere grondgebonden
woning of appartement met minder kamers. De meeste deelnemers kregen een hogere kale huurprijs,
die tegelijkertijd behoorlijk gekort was.
Het is aannemelijk dat de meeste experimentverhuizingen niet hadden plaatsgevonden zonder het
experiment. Dat kunnen we afleiden uit de reacties van de deelnemers en de waarnemingen van de
drie corporaties. Wat echter het afzonderlijke effect is van de bemiddeling en van de huurkorting, blijft
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ongewis. Dat de korting op de huurprijs een belangrijke rol heeft gespeeld, is duidelijk. Maar
waarschijnlijk was een deel van de deelnemers ook zonder de korting verhuisd als voor hen bemiddeld
was. Met die bemiddeling wordt de perfecte match immers mogelijk en is koudwatervrees
weggenomen. Bovendien lijken de deelnemers best bereid meer te betalen, mits de aangeboden
woning maar de juiste is. Wat de doorslag gaf, valt dus niet met zekerheid te zeggen. Belangrijker is dat
juist de combinatie van maatregelen in de aanpak succesvol is.
Door ‘Kleiner wonen naar wens’ zijn woningen vrijgemaakt die anders niet zouden zijn vrijgekomen. Dit
had een positief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit positieve effect zit met name in de
voorwaarde dat alleen huurders van corporatiewoningen in aanmerking kwamen voor het experiment.
Daarnaast heeft ook het feit dat grote eengezinswoningen zijn vrijgekomen door het experiment
bijgedragen aan de doorstroming.
De gemiddelde verleende korting was lager dan de gemiddelde gerealiseerde opbrengst. Een
kanttekening daarbij is dat een deel van de opbrengst ook zonder experiment zou zijn gerealiseerd,
maar niet zoveel als nu het geval is.
Lessen
-

Het woningaanbod is van invloed op het succes van ‘Kleiner wonen naar wens’; de corporaties
kunnen niet méér woningen vrijmaken en zijn dus afhankelijk van het aantal geschikte
seniorenwoningen dat vrijkwam. Bovendien sloot de kwaliteit van het aanbod niet altijd aan bij de
specifieke wensen van de potentiële deelnemers; de doelgroep is in sommige gevallen behoorlijk
kritisch.

Verlengde verhuisketens

-

Het is belangrijk om tijdens het gesprek met de geïnteresseerde huurders goed de verwachtingen
uit te spreken. Niet alleen vanuit de kant van de huurder (woonwensen, tijd et cetera), maar ook
vanuit de corporatie (wat kunnen we beloven en waarmaken).

-

Een korting van maximaal € 100 is eenvoudiger en begrijpelijker in de communicatie met potentiële
deelnemers dan bijvoorbeeld het meenemen van het percentage maximaal redelijk.

-

Door alleen te bemiddelen voor eigen huurders komt verevening tussen corporaties niet aan de
orde.
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4 Leiden
In Leiden doen drie corporaties mee aan het experiment, dat lokaal bekend staat onder de naam
‘Kleiner wonen met korting’. Het gaat om de volgende corporaties: Portaal (regiobedrijf Leiden), de
Sleutels en Ons Doel. In dit hoofdstuk de resultaten en ervaringen van een jaar experimenteren.

4.1 Opzet experiment
Naam

Kleiner wonen met korting

Evaluatieperiode

Oktober 2011 t/m september 2012

Experimentwoningen

Alle vrijkomende sociale huurwoningen van de deelnemende
corporaties komen in aanmerking

Vrijkomende woning

Sociale huurwoning van de deelnemende corporaties

Voorwaarden huurders

Huurders van de deelnemende corporaties

Experimentvoorwaarde(n)

- Van EGW naar appartement, mits de oppervlakte van de
experimentwoning kleiner is of gelijk aan de oppervlakte
van de vrijkomende woning
- Naar hetzelfde woningtype, mits de oppervlakte van de
experimentwoning 10% kleiner is dan van de vrijkomende
woning

Financiële prikkel

Meenemen percentage maximaal redelijk

Dienstverlenende prikkel

-

Aanbieding en toewijzing

Via regionaal aanbodmodel Woonzicht. Volgordebepaling op
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basis van inschrijftijd en woonwaarde
Bijzonderheden

Corporaties hanteren verschillend huurprijsbeleid.

Portaal, de Sleutels en Ons Doel hebben het experiment gezamenlijk opgezet, onder de noemer
‘Kleiner wonen met korting’. Doel van het experiment is te bevorderen dat mensen van een grotere naar
een kleinere woning verhuizen; de corporaties willen deze stap aantrekkelijker maken. Met name de
verhuizingen van oudere huurders in grote eengezinswoningen die kleiner willen wonen, zijn positief
voor de beweging op de woningmarkt, zo is de verwachting.
Een gezamenlijk experiment maakt de kans op succes het grootst; vandaar dat de corporaties gedrieën
voor een gezamenlijke opzet hebben gekozen. In principe komen alle vrijkomende sociale
huurwoningen en alle huurders van de drie corporaties in Leiden voor het experiment in aanmerking.
Deelnemers nemen hun huidige percentage van maximaal redelijk mee. Het kan dus zijn dat hun kale
huurprijs lager is dan van de huidige woning die zij achterlaten. Huurders kunnen deelnemen aan het
experiment indien zij:
-

Verhuizen van een EGW naar een appartement (mits de oppervlakte niet groter is dan de huidige
woning).

-

Naar hetzelfde woningtype verhuizen mits de oppervlakte 10% kleiner is dan de huidige woning.

Verlengde verhuisketens

De corporaties hebben er bewust voor gekozen alleen een prijsprikkel aan te bieden, om erachter te
kunnen komen of deze prikkel doorslaggevend kan zijn. Daarnaast gold een praktisch argument:
andere ondersteunde dienstverlening kost naar verwachting veel inspanning.
Aanbieding en toewijzing gebeuren via het reguliere woonruimteverdeelsysteem: het regionale
aanbodmodel Woonzicht.nl. Volgordebepaling vindt in Woonzicht plaats aan de hand van inschrijftijd en
woonwaarde. Afgezien van de inkomensnorm als gevolg van Europese staatsteunregels gelden geen
passendheidcriteria. Potentiële deelnemers kunnen bij hun eigen corporatie hun ‘kortingspercentage’
opvragen. Op moment dat een interessante woning wordt aangeboden kan de desbetreffende
corporatie aangeven of de huurder in aanmerking komt voor de korting en wat dan de aangepaste kale
huurprijs van de woning is.
Deelnemers kunnen tussen de corporaties verhuizen; ze zijn niet gebonden aan hun ‘eigen’ corporatie.
Bij de start van ‘Kleiner wonen met korting’ spraken de corporaties af voorlopig af te zien van
vereveningsafspraken.
Communicatie
De corporaties hebben hun huurders afzonderlijk benaderd over het experiment, door middel van een
brief en foldermateriaal. Daarbij is een selectie gemaakt van huurders die voor het experiment
interessant zijn: huurders in grotere woningen die niet een hoog percentage maximaal redelijk hebben.
Daarnaast is in lokale media, bewonersbladen en op de websites aandacht gevraagd voor Kleiner
wonen met korting.
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Tussentijdse evaluatie
Omdat het aantal deelnemers tegenviel, hebben de Sleutels en Portaal begin 2012 de vraag gesteld
wat de mogelijkheden waren om meer deelnemers voor het experiment te krijgen. Uit die
tussenevaluatie kwamen verschillende beelden naar voren. Zo was bij huurders van Portaal de rode
draad dat zij vaak al klein woonden en niet nog kleiner wilden wonen; achteraf bleek dat als gevolg van
een verkeerde selectie niet de juiste groep potentiële deelnemers was aangeschreven. Huurders van
de Sleutels gaven aan wel geïnteresseerd te zijn, maar op korte termijn niet te willen verhuizen of
behoefte te hebben aan meer persoonlijke uitleg. Naar aanleiding hiervan heeft Portaal opnieuw een
groep huurders geïnformeerd.

4.2 Experimentverhuizingen
Gedurende het experiment hebben er 26 verhuizingen plaatsgevonden. Bijna alle verhuizingen waren
binnen de gemeente Leiden. Eén huurder van de Sleutels is van Leiden naar Voorschoten verhuisd.
De drie corporaties hebben niet de voorwaarde gesteld dat de verhuizing binnen het eigen bezit moest
plaatsvinden. In tabel 18 is te zien hoeveel verhuizingen er hebben plaatsgevonden tussen de
corporaties. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van experimentwoningen (15 van de 26) van Portaal
waren; in zes gevallen betrof het een huurder van Portaal, in negen gevallen een huurder van de
Sleutels. De Sleutels heeft zeven experimentwoningen verhuurd, waarvan vier aan eigen huurders. Vier
van de experimentwoningen waren van Ons Doel; een van die deelnemers huurde al bij deze
corporatie.
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Tabel 18 Aantal experimentverhuizingen naar vorige en huidige corporatie

naar

van
Portaal De Sleutels

Ons Doel

totaal

Portaal
De Sleutels

6
1

9
4

2

15
7

Ons Doel
totaal

1
8

2
15

1
3

4
26

4.2.1 Woningkenmerken
In tabel 19 zijn de kenmerken van de experimentwoningen en vrijkomende woningen weergegeven. Te
zien is dat het merendeel van de deelnemers een grondgebonden woning heeft ingeruild voor een
appartement; zes deelnemers verhuisden naar een kleinere grondgebonden woning. Over het
algemeen zijn de betrokken woningen kleiner dan de vorige woning. Iets meer dan de helft van de
vrijgekomen woningen had een oppervlakte

12

2

van 80 m of meer en maar zeven woningen tussen de 70

2

2

en 80 m . 22 van de 26 experimentwoningen hebben een oppervlakte tussen de 50 en 70 m . Ook qua
slaapkamers is een duidelijke verschuiving te zien. De vrijgekomen woningen hadden allen drie of vier
slaapkamers, terwijl de betrokken woningen vrijwel allemaal twee slaapkamers hebben.
Twaalf van de 26 experimentwoningen waren nieuwbouwwoningen; tien van Portaal en twee van Ons
Doel.

appartement

3 20

onbekend
totaal

26 26

1

2

wws-punten
< 135

exp. woning

< 50 m2

vk woning

6

exp. woning

23

aantal
slaapkamers

vk woning

grondgebonden

exp. woning

exp. woning

opp. m2

vk woning

type woning

vk woning

Tabel 19 Woningkenmerken van de vrijgekomen woningen en de betrokken experiment woningen

0

8

2

3

50 - 60 m2

1

6

2

16

135 - 150

60 - 70 m2

4 16

3

11

2

150 - 165

70 - 80 m2

7

2

4

9

2

165 - 180

4

0

80+ m2

14

2

onbekend

6

4

> 180

4

0

totaal

26 26

onbekend

6

4

totaal

26 26

totaal
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10 11

26 26

Als financiële prikkel om deel te nemen aan het experiment konden huurders hun oude percentage van
de maximale huur meenemen naar de nieuwe woning. In
Figuur 3 is te zien dat de meeste deelnemers voor hun nieuwe woning minder huur betalen dan zij voor
hun oude woning betaalden. Dat is ook logisch, gelet op het feit dat de meeste deelnemers een woning
met minder WWS-punten hebben gehuurd. Alleen de experimenthuurders boven de diagonaal in de
figuur zijn meer gaan betalen. Gemiddeld betalen de deelnemers voor hun experimentwoning bijna € 60
in de maand minder dan voor hun vorige woning.

_________
12

Volgens de definitie van het woningwaarderingstelsel (totale oppervlak van alle vertrekken: kamers, keuken, badkamer en doucheruimte).

Verlengde verhuisketens

De huurders hebben gemiddeld een korting gekregen van € 138 op de reguliere huurprijs van de
betrokken experimentwoning. De laagste korting die is toegepast is € 23 en de hoogste € 310.
Figuur 3 Kale huurprijzen oude en nieuwe woning experimenthuurders, inclusief korting
€ 750

nieuwe kale huur experimentwoning

€ 700
€ 650
€ 600
€ 550
€ 500
€ 450
€ 400
€ 350
€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

€ 550

€ 600

€ 650

€ 700

€ 750

oude kale huur achtergelaten woning

4.2.2 Deelnemers
Aan de deelnemers is geen voorwaarde gesteld met betrekking tot leeftijd. Uiteindelijk zijn het met
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name echtparen of alleenstaanden van tussen de 55 en 75 jaar en ouder geweest die aan ‘Kleiner
wonen met korting’ hebben deelgenomen, zoals blijkt uit tabel 20.
Tabel 20 Huishoudenskenmerken van de deelnemers

leeftijd
<45
45 - 55
55 - 65
65 - 75
75 - 85
85+
onbekend
totaal

aantal
2
3
8
8
2
3
26

aantal personen
1
2
3
4
5
onbekend
totaal

aantal
8
12

6
26

besteedbaar inkomen
< 15.000 euro
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 34.000
> 34.000 euro
onbekend
totaal

aantal
4
3
5
4
0
10
26

4.3 Ervaringen van deelnemers
Aan deelnemers is een vragenlijst voorgelegd over hun ervaringen en beweegredenen. In Leiden
hebben slechts acht van de 26 verhuisde huishoudens deze vragen beantwoord. Hierdoor is het lastig
om op basis van de uitkomsten van de enquête een algemeen beeld te genereren van de ervaringen
van de deelnemers.
Zeven van de acht deelnemers die de vragen hebben beantwoord zeggen dat zij dit jaar sowieso wilden
verhuizen.
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Drie huurders hebben bewust voor de woning gekozen vanwege de korting op de huurprijs. Bijna alle
deelnemers onderschrijven de stelling dat verhuizen veel geld en moeite kost. De meeste huurders zijn
verhuisd omdat zij graag kleiner wilden wonen (tabel 21). Ook de woonomgeving speelde bij drie
huurders een belangrijke rol.
Tabel 21 Ervaringen van de deelnemers

Ik wilde sowieso dit jaar verhuizen
Verhuizen kost veel geld en moeite
Ik heb bewust voor deze woning gekozen
vanwege de aangepaste huurprijs/korting

niet eens/
mee
eens
oneens oneens nvt onbekend totaal
7
1
18
26
7
1
18
26
3

1

4

18

26

Tabel 22 Belangrijkste reden om naar de experimentwoning te verhuizen (meerdere antwoorden
mogelijk)

aantal keer genoemd
Ik wil naar een kleinere woning
6
Ik wil naar dit type woning
3
Ik wil dichter bij vrienden of familie wonen
1
Gezondheidsredenen
2
De woonomgeving
3
Anders, namelijk:
1
mijn zus en moeder wonen ook in dit complex
totaal
16
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In Leiden lijkt de aangepaste huurprijs geen belangrijke reden om voor de experimentwoning te kiezen,
zo blijkt uit de stellingen over de aangepaste huurprijs (tabel 23). Zes huurders hebben aangegeven dat
ze de woning ook zonder korting hadden gekozen en bij drie huurders heeft de aangepaste huurprijs
niet de doorslag gegeven om daadwerkelijk te verhuizen. In zes van de acht ingevulde enquêtes is
gezegd dat de aangepaste huurprijs of korting mooi meegenomen is, maar dat men anders ook de
woning had willen huren.
Tabel 23 Aangepaste huurprijs

eens
Ook zonder de aangepaste huurprijs/korting zou ik deze
woning hebben gekozen
De lage huurprijs van mijn vorige woning was voor mij een
drempel om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting gaf voor mij de doorslag om
te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting is mooi meegenomen, maar
ik had de woning anders ook gehuurd

niet eens/
mee
oneens oneens nvt onbekend totaal

6

0

1

1

18

26

1

1

5

1

18

26

2

2

3

1

18

26

6

0

1

1

18

26
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4.4 Effecten van de experimentverhuizingen
4.4.1 Woningmarkteffecten
Het hoofddoel van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is om meer verhuisbewegingen op gang
te brengen door versneld woningen vrij te maken die relatief lange verhuisketens opleveren. Dat zou
betekenen dat:
-

Door experiment meer woningen vrijkomen die weer kunnen verhuurd.

-

Dat de woningen die als gevolg van het experiment vrijkomen langere verhuisketens tot gevolg
hebben dan woningen die zonder het experiment waren vrijgekomen.

Om dit te onderzoeken hebben we de verhuringen geanalyseerd in Holland Rijnland, de regio waar
Leiden onderdeel van uitmaakt. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van gegevens van de VWHR over
de verhuringen via Woonzicht.nl sinds 2006.
Meer vrijgekomen woningen
Op basis van de verhuurgegevens hebben we allereerst onderzocht in hoeverre verhuringen via
Woonzicht.nl binnen een half jaar tot nieuwe verhuringen hebben geleid. Dit hebben we gedaan door de
achtergelaten woningen van geslaagde woningzoekenden te koppelen aan woningen die daarna zijn
verhuurd via Woonzicht.nl.
Slechts een klein deel (24%) van alle verhuringen leidt in zes maanden tijd tot een nieuwe verhuring
binnen het systeem. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven:
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1.

De woning is aan een starter verhuurd.

2.

De woning is verhuurd aan een doorstromer die geen corporatiewoning binnen de regio achterlaat.

3.

De vrijgekomen corporatiewoning wordt niet binnen een half jaar weer aangeboden in de sociale
huur (bijvoorbeeld omdat deze verkocht wordt of naar de vrije sector gaat).

Gelet op de stevige indruk dat vrijwel alle verhuizingen ook zonder experiment zouden hebben
plaatsgevonden, kunnen we niet zeggen dat er meer woningen zijn vrijgekomen.
Langere verhuisketens door type vrijgekomen woning
Vervolgens is het de vraag of ook het type woning dat is vrijgekomen door het experiment ertoe heeft
bijgedragen dat meer woningen zijn vrijgekomen om te worden verhuurd via Woonzicht.nl.
Op basis van de kans dat een verhuring binnen een half jaar tot een nieuwe verhuring leidt, hebben we
voor vijf typen woningen de verhuisketens gereconstrueerd. In tabel 24 is te zien dat woningen die
gelabeld zijn voor senioren (55+) gemiddeld de langste verhuisketen opleveren. Bij seniorenwoningen
eindigen relatief weinig verhuisketens al na de eerste schakel (68%). Bij kleine meergezinswoningen ligt
dit percentage veel hoger (89%), met een relatief korte verhuisketenlengte als gevolg.
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Tabel 24 Geschatte verhuisketens op basis van verhuringen Woonzicht.nl 2006-2012

seniorenwoning
eengezins t/m 3 kamers
eengezins vanaf 4 kamers
meergezins t/m 3 kamers
meergezins vanaf 4 kamers

schakel 1
68%
69%
56%
89%
79%

einde verhuisketen
schakel 2 schakel 3
22%
7%
24%
6%
33%
8%
8%
2%
17%
3%

schakel 4
2%
1%
2%
0%
1%

lengte
verhuisketen
1,42
1,39
1,56
1,13
1,25

Bron: cijfers VWHR, bewerking RIGO

Bijna alle huurders die een experimentwoning in Leiden hebben gekregen, hebben een grote
eengezinswoning met drie of vier slaapkamers achtergelaten. Dit is een direct gevolg van de
experimentvoorwaarden die aan kandidaat-huurders zijn gesteld: om in aanmerking te komen voor een
experimentwoning met een huurkorting moesten zij een eengezinswoning of een 10% kleinere woning
van één van de deelnemende corporaties achterlaten.
Uit de verhuurgegevens blijkt ten eerste dat 13% van alle verhuringen in Leiden sinds 2006 een grote
eengezinswoning (drie of meer slaapkamers) betreft. Bij het experiment zijn bijna alleen grote
eengezinswoningen vrijgekomen die weer konden worden verhuurd. Uit tabel 24 blijkt dat de
gemiddelde verhuisketenlengte die we geraamd hebben bij grote eengezinswoningen 1,56 schakels
bedraagt; 56% van de ketens eindigt na één schakel. Daarmee zijn de verhuisketens bij grote
eengezinswoningen een stuk langer dan wanneer kleinere eengezinswoningen, meergezinswoningen
of seniorenwoningen waren vrijgekomen. Maar ook hiervoor geldt dat, omdat een groot deel van deze
huishoudens ook zonder experiment zou zijn verhuisd, er geen sprake kan zijn van langere
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verhuisketens en dus meer verhuizingen.
Al met al kunnen we niet zeggen dat het experiment in Leiden een positief effect op de doorstroming
heeft gehad. De vrijkomende woningen hadden op zichzelf wel langere verhuisketens tot gevolg dan
gemiddeld, maar omdat het aannemelijk is dat de meeste verhuizingen ook zonder experiment hadden
plaatsgevonden, zijn er niet meer verhuizingen geweest.

4.4.2 Financieel effect
Deelnemers aan het experiment in Leiden namen hun oude percentage van de maximale huur mee
naar de nieuwe woning. Hierdoor lagen de huurprijzen van de experimentwoningen in alle gevallen
lager dan de huurprijzen die volgens de reguliere streefhuren van de corporaties zouden zijn gevraagd.
Gemiddeld bedroeg het verschil ruim € 137 kale huur per maand. In totaal lieten de corporaties in
Leiden hiermee op jaarbasis bijna € 43.000 schieten.
Daar staat wel wat tegenover. Door de experimentwoningen te verhuren aan de eigen huurders konden
de experimentcorporaties de huurprijzen van de achtergelaten woningen harmoniseren volgens hun
streefhuurbeleid. Het verschil in huurprijs van de vrijkomende woning voor en na harmonisatie bedroeg
gemiddeld € 236. Dit leverde de corporaties in Leiden een opbrengst op van ongeveer € 74.000 op
13

jaarbasis .

_________
13

Van drie vrijgekomen woningen weten we de nieuwe huurprijs niet. Om de totale opbrengst te kunnen schatten zijn we voor deze woningen
uitgegaan van het gemiddelde verschil tussen oude en nieuwe huurprijs bij de overige vrijgekomen woningen.
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Per saldo hebben de corporaties in Leiden gezamenlijk op jaarbasis bijna € 31.000 aan extra
huurinkomsten verdiend aan de experimentverhuizingen. Gelet op het feit dat de verhuizingen zonder
het experiment zeer waarschijnlijk ook zouden hebben plaatsgevonden, is de opbrengst echter niet
‘extra’. Zo beredeneerd heeft het experiment de corporaties geld gekost.

4.5 De corporaties over ‘Kleiner wonen met korting’14
De drie corporaties in Leiden hadden van tevoren hoge verwachtingen van ‘Kleiner wonen met korting’.
In hun ogen heeft het experiment niet positief uitgepakt, omdat het aantal experimentverhuizingen lager
is dan verwacht en de verleende korting geen belemmering heeft weggenomen. Kennelijk was de
verhuisgeneigdheid van huurders minder groot dan werd aangenomen. Maar ook de organisatie van
het experiment lijkt hierin een rol te hebben gespeeld.
Desalniettemin is ‘Kleiner wonen met korting’ de moeite waard geweest, omdat het de corporaties meer
inzicht heeft gegeven in de woonwensen van de huurders.
Effecten
Er zijn in ruim een jaar tijd 26 woningen vrijgekomen binnen het experiment; dat is minder dan
verwacht. Er is geen eenduidige verklaring voor het tegenvallende aantal verhuizingen. Het lijkt een
combinatie van factoren; de corporaties noemen een aantal redenen.
In de eerste plaats vragen de corporaties zich af of de juiste huurders bereikt zijn. De aanschrijving van
potentiële deelnemers en communicatie hadden beter gekund. Een tweede verklaring is dat de wens
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om vanuit een grote woning naar een kleinere te verhuizen simpelweg kleiner is dan werd
2

aangenomen. Woningen in Leiden zijn over het algemeen al niet erg groot (>80 m wordt gezien als
groot) en het aanbod dat binnen de experimentvoorwaarden past is waarschijnlijk niet interessant
genoeg om de stap daadwerkelijk te maken. Bovendien is de ervaring van de corporaties al dat de
verhuurbaarheid van seniorenwoningen moeilijker wordt; kennelijk is de kwaliteit onvoldoende. Tot slot
wijzen de corporaties op een interne kwestie. Het experiment zat niet altijd op het netvlies van de
verhuurmedewerkers, woonconsulenten en wijkbeheerders. De moeite die het kost om ‘af te wijken van
de dagelijkse routine’ lijkt te zijn onderschat. Een van de verklaringen hiervoor is dat het verhuurproces
via het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht al veel werk met zich meebrengt volgens de gebruikers.
De indruk van de corporaties is dat de meeste deelnemers zijn verhuisd vanwege de aangeboden
woning; ze wilden die woning graag. De soms substantiële korting lijkt geen noemenswaardige rol te
hebben gespeeld of een belemmering te hebben weggenomen. Eerder was er sprake van een ‘fijne
toevalstreffer’. De indruk is dat vrijwel alle verhuisden ook zonder het experiment waren verhuisd, zeker
waar het nieuwbouwwoningen betrof. De corporaties hebben dan ook niet de indruk dat er meer grote
woningen met het experiment zijn vrijgemaakt.
Doordat de corporaties samenwerken in het experiment is het mogelijk dat de ene corporatie de lasten
draagt en de ander de baten ontvangt. Gelet op de verhuisbewegingen pakt ‘Kleiner wonen met korting’
positiever uit voor de Sleutels en Ons Doel dan voor Portaal. De corporaties gaan nog in gesprek over
eventuele verevening hiervan.

_________
14

Deze paragraaf is gebaseerd op een gesprek met Pascale van Empel (De Sleutels), Robert-Jan Sliep (De Sleutels), Sara Peters (Portaal)
en Eric Olijerhoek (Ons Doel), 24 oktober 2012.
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De corporaties hebben de indruk dat de verleende korting over het algemeen in redelijke verhouding
staat tot de gerealiseerde opbrengst; in die zin hoeft er dus geen geld bij. Aan de andere kant hebben
zij de overtuiging dat vrijwel alle verhuizingen ook zonder korting zouden zijn gerealiseerd. Zo bezien
gingen door het experiment extra inkomsten aan hun neus voorbij.
Ervaringen
Met name bij de Sleutels en Portaal verliep de interne organisatie van ‘Kleiner wonen met korting’
moeizamer dan gedacht. Extra handelingen buiten het reguliere werkproces van verhuurmedewerkers
bleken niet vanzelfsprekend. Met name in het begin was het onduidelijk voor de medewerkers van het
KlantenContactCentrum hoe de berekening van de korting precies in elkaar stak en aan welke
voorwaarden huurders moesten voldoen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ‘Kleiner wonen met korting’
minder aandacht kreeg dan de bedoeling was. Bij Ons Doel werd het experiment intern beter ontvangen
en was hiervan geen sprake.
De huurders reageerden vanzelfsprekend positief op de korting. De huurders die niet aan de
voorwaarden voldeden of net buiten de termijn van het experiment vielen, waren iets minder
enthousiast; er is een paar keer geklaagd bij de corporatie. Ook de lokale ombudsman heeft dit
opgepikt en een negatief artikel in een Leidse krant geplaatst. De wethouder en zijn college ware
daarentegen wel enthousiast over het experiment.
Vervolg
Ondanks dat ‘Kleiner wonen met korting’ niet het ei van Columbus blijkt te zijn, zijn Ons Doel, Portaal
en de Sleutels enthousiast genoeg om het experiment een vervolg te geven. Zij beraden zich op welke
manier dat kan. Zeker is dat alleen een prijsprikkel geen toekomst heeft. Wat zou kunnen is inzetten op
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betere en meer gerichte communicatie of het inzetten van een verhuismakelaar of -coach om meer
huurders over de streep te trekken. Maar minstens zo belangrijk is het om het bestaande bezit op orde
te hebben, zodat er een aantrekkelijker aanbod van kleinere woningen ontstaat, bij voorkeur voor een
marktconforme huurprijs.

4.6 Tot slot
‘Kleiner wonen met korting’ heeft niet het gewenste effect gehad. Dat komt omdat er minder gebruik is
gemaakt van het experiment dan verwacht, en omdat de sterke indruk is dat deze verhuizingen – de
uitzondering daargelaten – ook zonder het experiment zouden hebben plaatsgevonden.
Op zichzelf waren de deelnemende huishoudens en de verhuisstap zoals door de corporaties beoogd.
Het waren veelal middelbare of oudere echtparen of alleenstaanden die een grondgebonden woning
verruilden voor een kleiner appartement. De deelnemers kregen bovendien een behoorlijke korting; in
de meeste gevallen ging de kale huurprijs zelfs omlaag. De verhuisstappen waren dus daadwerkelijk
‘kleiner met korting’.
Het lijkt er echter niet op dat de korting een belemmering om te verhuizen heeft weggenomen.
Afgaande op de indrukken van de corporaties en de (beperkte) reacties van de deelnemers is het
tegendeel waarschijnlijker: de deelnemers waren ook zonder de korting verhuisd.
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Voor dit beperkte succes zijn een aantal verklaringen aan te wijzen. In de eerste plaats dat de
doelgroep onvoldoende is bereikt, als gevolg van foutieve selectie van de aan te schrijven huurders,
maar ook als gevolg van de soms beperkte promotie en ruchtbaarheid die door corporatiemedewerkers
aan het experiment zijn gegeven. Een tweede verklaring is de voorwaarde die aan de verhuisstap werd
gesteld: bij een verhuizing van appartement naar appartement moet het verschil 10% zijn. Deze heeft
waarschijnlijk beperkend gewerkt omdat veel van de corporatiewoningen in Leiden niet zo groot zijn.
Mogelijk heeft ook een rol gespeeld dat potentiële deelnemers moesten concurreren met andere
woningzoekenden. Tot slot hebben corporaties de indruk gekregen dat de wensen van de empty
nesters hoger zijn dan gedacht; ze zijn kritisch en zitten in een positie dat ze kunnen wachten op de
woning die precies voldoet aan hun wensen.
Omdat er geen aanwijzingen zijn dat de verhuizingen zonder het ‘Kleiner wonen met korting’ niet
hadden plaatsgevonden, kunnen we niet zeggen dat het experiment een positief effect op de
doorstroming heeft gehad. Het feit dat de vrijkomende woningen op zichzelf gemiddeld genomen
langere verhuisketens tot gevolg hebben, doet daar niets aan af. Het financiële effect van de
experimentverhuizingen op zichzelf is positief; de huurharmonisatie weegt gemiddeld genomen op
tegen de verleende korting. Desalniettemin gaan door het experiment inkomsten aan hun neus voorbij,
omdat de overtuiging is dat vrijwel alle verhuizingen ook zonder korting hadden plaatsgevonden. Naast
deze effecten zien de corporaties een belangrijke neveneffect van het experiment: zij hebben beter
zicht gekregen op de woonwensen van hun huurders.
Lessen
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Omdat nieuwbouwwoningen een hoge kwaliteit hebben zijn ze doorgaans populair. Een korting op
de huurprijs lijkt overbodig; om de doorstroming te bevorderen is het voldoende om als voorwaarde
te stellen dat de nieuwe huurder een sociale huurwoning achterlaat. Daar komt bij dat je als
corporatie een relatief hoge afslag moet doen als je deze woningen met korting verhuurt. Voor dit
experiment zijn nieuwbouwwoningen dus niet zo geschikt.

-

De empty nester die een aantrekkelijke, grote eengezinswoning bewoont, blijkt kritisch te zijn en
niet zomaar te verhuizen. Die verhuist alleen als hij de perfecte woning vindt. Als gevolg daarvan
bepaalt het woningaanbod in hoge mate de effecten van het experiment.

-

Achteraf is geconcludeerd dat misschien niet de juiste doelgroep is aangeschreven via de mailing.
2

Veel van de aangeschreven woningen bleken al kleiner dan 60m te zijn. En veel van die huurders
wilden helemaal niet kleiner wonen. De externe communicatie en publiciteit hadden beter gekund.
-

Het belang van een goede interne organisatie is groot. Zorg dat baliemedewerkers het experiment
kennen en kunnen uitleggen, en dat er een rekentool klaarligt bij de verhuurmedewerkers. Zorg dat
medewerkers die in de wijken komen huurders over het experiment vertellen. En zorg dat het goed
15

is ingebed in de reguliere werkprocessen .
-

De voorwaarden met betrekking tot de achter te laten en de nieuwe woning verkleinden de kans op
succes. Sommige mensen wilden graag van ‘Kleiner wonen met korting’ gebruikmaken, maar
bleken niet in aanmerking te komen, omdat de verhuizing niet precies binnen de voorwaarden
2

paste. De meeste corporatiewoningen in Leiden zijn niet zo groot (80m wordt als groot gezien),
wat de stap naar een kleinere woning minder aantrekkelijk maakt. Daarnaast kwam het voor dat
potentiële deelnemers naar een woning met minder kamers maar met een grotere oppervlakte
wilden verhuizen.

_________
15

Een tekenend voorbeeld: bij lang niet alle geadverteerde woningen die voor het experiment in aanmerking kwamen, is in de
woningadvertentie het logo opgenomen dat Kleiner wonen met korting van toepassing was.
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-

Het meenemen van het percentage maximaal redelijk roept vragen op bij huurders; ze kunnen de
korting niet eenvoudig zelf berekenen. Het is raadzaam hier in de voorlichting door medewerkers
rekening mee houden, bijvoorbeeld door een rekentool te ontwikkelen.

-

Doordat woningzoekenden moeten concurreren met andere woningzoekenden in het reguliere
verdeelsysteem, is het goed mogelijk dat potentiële deelnemers de stap niet hebben kunnen
maken.
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5 Noordwijkse Woningstichting
De Noordwijkse Woningstichting (NWS) doet onder de naam ‘Horizontale doorstroming’ mee aan het
experiment Verlengde verhuisketens. In dit hoofdstuk de resultaten en de ervaringen van ruim twintig
maanden experimenteren.

5.1 Opzet experiment
Naam

Horizontale doorstroming

Evaluatieperiode

Februari 2011 t/m september 2012

Experimentwoningen

Alle vrijkomende sociale huurwoningen van NWS komen in
aanmerking

Vrijkomende woning

Sociale huurwoning van NWS

Voorwaarden huurders

Huurders van NWS

Experimentvoorwaarde(n)

Experimentwoning heeft minder WWS-punten dan
vrijkomende woning

Financiële prikkel

Kale huurprijs blijft gelijk

Dienstverlenende prikkel

-

Aanbieding en toewijzing

Via regionaal aanbodmodel Woonzicht. Volgordebepaling op
basis van inschrijftijd en woonwaarde

Bijzonderheden

-
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NWS is gestart met het experiment om te proberen de doorstroming op de lokale woningmarkt te
bevorderen. Bovendien fungeerde het experiment als compensatie aan de trouwe huurders voor het
aangepaste streefhuurbeleid van NWS. Voor de corporatie is het experiment geslaagd als er een
significant aantal additionele verhuizingen plaatsvinden.
NWS heeft gekozen voor een eenvoudige opzet van het experiment, zodat de resultaten zo min
mogelijk worden beïnvloed door sturing van de corporatie. In principe is het experiment van toepassing
op alle vrijkomende sociale huurwoningen van NWS. Huurders die verhuizen naar een woning met
minder WWS-punten nemen hun oude kale huurprijs mee. Er wordt de deelnemers geen andere prikkel
aangeboden; zo kan het effect van de prijsprikkel goed worden bepaald. De corporatie heeft geen
specifieke doelgroep gedefinieerd voor het experiment. De verwachting is evenwel dat een deel van de
deelnemers geruime tijd in een aantrekkelijke eengezinswoning woont. Als het lukt deze woningen
versneld vrij te maken, zal dat de doorstroming op de lokale woningmarkt bevorderen, zo is de
gedachte.
Aanbieding en toewijzing gebeuren op reguliere wijze: via het regionale aanbodmodel Woonzicht. Bij de
woningadvertenties van NWS is te lezen dat huurders van NWS in aanmerking kunnen komen voor
horizontale doorstroming. De bepaling van de volgorde vindt in Woonzicht plaats aan de hand van
inschrijftijd en woonwaarde. Er gelden geen passendheidcriteria, afgezien van de inkomensnorm als
gevolg van Europese staatsteunregels.
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Communicatie
NWS heeft via de eigen website, www.woonzicht.nl, via bewonersbladen en via lokale pers
ruchtbaarheid gegeven aan het experiment. Op de momenten dat er contact is, wijzen
woonconsulenten en verhuurmedewerkers huurders en woningzoekenden op de mogelijkheden die
‘Horizontale doorstroming’ biedt.

5.2 Experimentverhuizingen
In Noordwijk zijn 23 huishoudens verhuisd met ‘Horizontale doorstroming’. Dit waren vanzelfsprekend
allemaal huurders van NWS uit Noordwijk.

5.2.1 Woningkenmerken
In tabel 25 zijn de kenmerken van de experimentwoningen en vrijgekomen woningen weergegeven. Te
zien is dat bijna alle deelnemers een grondgebonden woning inruilden voor een appartement; slechts
twee deelnemers verhuisden naar een kleinere grondgebonden woning. Over het algemeen zijn de
betrokken woningen kleiner dan de vorige woning. Er zijn geen woningen vrijgekomen met een
16

oppervlakte

2

2

van 80 m of meer, maar wel tien woningen van tussen de 70 en 80 m . De betrokken
2

2

experimentwoningen zijn veelal tussen de 50 en 70 m en vier woningen zijn kleiner dan 50 m . Dit
geldt ook voor het aantal slaapkamers. De vrijgekomen woningen hadden allen drie of vier
slaapkamers, terwijl de experimentwoningen vrijwel allemaal twee slaapkamers hebben.
Ongeveer een derde van de 23 woningen in het experiment waren nieuwbouwwoningen. Op de
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oorspronkelijke huurprijs van de betrokken experimentwoning krijgen de huurders een korting omdat zij
de oude huurprijs kunnen meenemen. Van de experimentverhuizingen zijn onvoldoende betrouwbare
gegevens beschikbaar om uitspraken te doen over de gemiddelde korting. Dat wordt geïllustreerd in
figuur 4. Gelet op de experimentvoorwaarden hadden alle stippen op de diagonale lijn horen te liggen.
De stippenwolk van slechts veertien stippen illustreert dat de beschikbare gegevens onvoldoende
bruikbaar zijn.

2

21

23

23

appartement
onbekend
totaal

wws-punten

exp. woning

< 50 m2

vk woning

2

exp. woning

21

aantal
slaapkamers

vk woning

grondgebonden

exp. woning

exp. woning

opp. m2

vk woning

type woning

vk woning

Tabel 25 Woningkenmerken van de vrijgekomen woningen en de experimentwoningen

4

1

1

< 135

4 15

5 21

135 - 150

8

7
1

50 - 60 m2

6

9

2

60 - 70 m2

7 10

3

8

150 - 165

7

70 - 80 m2 10

4

10

165 - 180

4

80+ m2
totaal

totaal

23 23

> 180
onbekend
totaal

23 23

1

23 23

_________
16

Volgens de definitie van het woningwaarderingstelsel (totale oppervlak van alle vertrekken: kamers, keuken, badkamer en doucheruimte).
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Figuur 4 Ingevoerde gegevens met betrekking tot de kale huurprijzen oude en nieuwe woning
experimenthuurders inclusief korting (n=14)
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oude kale huur achtergelaten woning

5.2.2 Deelnemers
Aan de deelnemers werd geen voorwaarde gesteld aan de leeftijd. Uiteindelijk zijn het met name
echtparen of alleenstaanden van 65 jaar en ouder geweest die naar een experimentwoning zijn
verhuisd zoals blijkt uit tabel 26. Ook één gezin van vijf personen is binnen het experiment verhuisd.
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Tabel 26 Huishoudenskenmerken van de deelnemers

leeftijd
<45
45 - 55
55 - 65
65 - 75
75 - 85
85+
onbekend
totaal

aantal
2
1
5
9
5
1

aantal personen
1
2
3
4
5
onbekend
totaal

aantal
12
9
1
1
23

besteedbaar inkomen
< 15.000 euro
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 34.000
> 34.000 euro
onbekend
totaal

aantal
1
8
4
5
5
23

23

5.3 Ervaringen van deelnemers
Aan huurders die hebben deelgenomen aan het experiment is een vragenlijst voorgelegd over hun
ervaringen en beweegredenen. In Noordwijk hebben slechts vijf van de 23 verhuisde huishoudens deze
vragen beantwoord. Hierdoor is het lastig om op basis van de uitkomsten van de enquête een
algemeen beeld te genereren van de ervaringen van de huurders.
Drie van de vijf huurders die de vragen hebben beantwoord zeiden sowieso dat jaar te zijn verhuisd.
Eén huurder heeft aangegeven aanvankelijk geen verhuisplannen te hebben, maar voor deze persoon
was de korting geen reden om voor de experimentwoning te kiezen. Alle deelnemers onderschreven de
stelling dat verhuizen veel geld en moeite kost.

Verlengde verhuisketens

De belangrijkste verhuisreden van de huurders was de grootte/type woning en gezondheidsredenen
(tabel 28). Vier van de vijf verhuisden gaf aan dat de aangepaste huurprijs of korting mooi
meegenomen was, maar anders ook de woning hadden willen huren.
Tabel 27 Ervaringen deelnemers algemeen

Ik wilde sowieso dit jaar verhuizen
Verhuizen kost veel geld en moeite
Ik heb bewust voor deze woning gekozen
vanwege de aangepaste huurprijs/korting

eens
3
4

niet eens/
oneens

mee
oneens
1

1

nvt onbekend
1
18
1
18

totaal
23
23

18

23

4

Tabel 28 Belangrijkste reden om naar de experimentwoning te verhuizen (meerdere antwoorden
mogelijk)

aantal keer genoemd
Ik wil naar een kleinere woning
4
Ik wil naar dit type woning
1
Ik wil dichter bij vrienden of familie wonen
0
Gezondheidsredenen
3
De woonomgeving
1
Anders, namelijk
0
9
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Uit de antwoorden van de vijf deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld komt geen duidelijk beeld
naar voren over de betekenis van de verleende korting. De deelnemers houden elkaar in evenwicht bij
de vraag of zij ook zonder korting voor de woningen zouden hebben gekozen en de stelling dat de lage
huidige huurprijs een drempel vormt om te verhuizen. Vier van de vijf zeggen dat de korting mooi
meegenomen was, slechts een stelt dat de korting de doorslag gaf om te verhuizen.
Tabel 29 Aangepaste huurprijs

Ook zonder de aangepaste huurprijs/korting zou ik deze
woning hebben gekozen
De lage huurprijs van mijn vorige woning was voor mij
een drempel om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting gaf voor mij de doorslag
om te verhuizen
De aangepaste huurprijs/korting is mooi meegenomen,
maar ik had de woning anders ook gehuurd

eens

niet eens/
mee
oneens oneens

nvt onbekend

totaal

3

2

18

23

2

1

2

18

23

1

1

3

18

23

1

18

23

4

5.4 Effecten van de experimentverhuizingen
5.4.1 Woningmarkteffecten
Het hoofddoel van het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is om meer verhuisbewegingen op gang te
brengen door versneld woningen vrij te maken die relatief lange verhuisketens opleveren. Dat zou
betekenen dat:
-

Door experiment meer woningen vrijkomen die weer kunnen verhuurd.

Verlengde verhuisketens

-

Dat de woningen die als gevolg van het experiment vrijkomen langere verhuisketens tot gevolg
hebben dan woningen die zonder het experiment waren vrijgekomen.

Om dit te onderzoeken hebben we de verhuringen geanalyseerd binnen Woonzicht.nl, het
aanbodsysteem waarin de woningcorporaties uit de regio Holland Rijnland hun woningen aanbieden.
Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van gegevens van de VWHR over de verhuringen via
Woonzicht.nl sinds 2006.
Meer vrijgekomen woningen
Op basis van de verhuurgegevens hebben we allereerst onderzocht in hoeverre verhuringen via
Woonzicht.nl binnen een half jaar tot nieuwe verhuringen hebben geleid. Dit hebben we gedaan door de
achtergelaten woningen van geslaagde woningzoekenden te koppelen aan woningen die daarna zijn
verhuurd via Woonzicht.nl.
Slechts een klein deel (24%) van alle verhuringen in Holland Rijnland leidt in zes maanden tijd tot een
nieuwe verhuring binnen het systeem. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven:
1.

De woning is aan een starter verhuurd.

2.

De woning is verhuurd aan een doorstromer die geen corporatiewoning binnen de regio achterlaat.

3.

De vrijgekomen corporatiewoning wordt niet binnen een half jaar weer aangeboden, bijvoorbeeld
omdat deze verkocht wordt.

Het feit dat de Noordwijkse Woningstichting alle experimentwoningen heeft verhuurd aan
woningzoekenden die een woning van NWS achterlaten, is op zichzelf dus opmerkelijk. Maar gelet op
de stevige indruk dat deze woningzoekenden ook zonder experiment op die woning zouden hebben
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gereageerd (en zouden hebben gekregen), maakt dat er niet meer woningen door het experiment zijn
vrijgekomen.
Langere verhuisketens door type vrijgekomen woning
Vervolgens is het de vraag of ook het type woning dat is vrijgekomen door het experiment ertoe heeft
bijgedragen dat meer woningen zijn vrijgekomen om te worden verhuurd via Woonzicht.nl.
Op basis van de kans dat een verhuring binnen een half jaar tot een nieuwe verhuring leidt, hebben we
voor vijf typen woningen de verhuisketens in Holland Rijnland gereconstrueerd. In tabel 30 is te zien dat
woningen die gelabeld zijn voor senioren (55+) gemiddeld de langste verhuisketens opleveren. Bij
seniorenwoningen eindigen relatief weinig verhuisketens al na de eerste schakel (68%). Bij kleine
meergezinswoningen ligt dit percentage veel hoger (89%), met een relatief korte verhuisketenlengte als
gevolg.

Tabel 30 Geschatte verhuisketens op basis van verhuringen Woonzicht.nl 2006-2012

seniorenwoning
eengezins t/m 3 kamers
eengezins vanaf 4 kamers
meergezins t/m 3 kamers
meergezins vanaf 4 kamers

schakel 1
68%
69%
56%
89%
79%

einde verhuisketen
schakel 2 schakel 3
22%
7%
24%
6%
33%
8%
8%
2%
17%
3%

schakel 4
2%
1%
2%
0%
1%

lengte
verhuisketen
1,42
1,39
1,56
1,13
1,25

Bron: cijfers VWHR, bewerking RIGO
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Bijna alle huurders die een experimentwoning van NWS hebben gekregen, hebben een grote
eengezinswoning met drie of vier slaapkamers in Noordwijk achtergelaten. Dit is deels een gevolg van
de experimentvoorwaarden die aan kandidaat-huurders zijn gesteld: om via het experiment in
aanmerking te komen voor een woning moesten zij een woning van NWS achterlaten met meer WWSpunten dan de experimentwoning.
Uit de verhuurgegevens blijkt ten eerste dat 30% van alle verhuringen in Noordwijk sinds 2006 een
grote eengezinswoning (drie of meer slaapkamers) betreft. Bij het experiment zijn bijna alleen grote
eengezinswoningen vrijgekomen die weer konden worden verhuurd. Uit tabel 30 blijkt dat de
gemiddelde verhuisketenlengte die we geraamd hebben bij grote eengezinswoningen 1,56 schakels
bedraagt; 56% van de ketens eindigt na één schakel. Daarmee zijn de verhuisketens bij grote
eengezinswoningen een stuk langer dan wanneer kleinere eengezinswoningen, meergezinswoningen
of seniorenwoningen waren vrijgekomen. Maar ook hiervoor geldt dat, omdat deze huishoudens ook
zonder experiment zouden zijn verhuisd, er geen sprake kan zijn van langere verhuisketens en dus
meer verhuizingen.
Al met al kunnen we niet zeggen dat het experiment van NWS een positief effect op de doorstroming
heeft gehad. De vrijkomende woningen hadden op zichzelf wel langere verhuisketens tot gevolg, maar
omdat het aannemelijk is dat de experimentverhuizingen ook zonder het experiment hadden
plaatsgevonden, zijn er niet meer verhuizingen geweest.

5.4.2 Financieel effect
Deelnemers aan het experiment van NWS namen hun oude kale huur mee naar de nieuwe woning.
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Eerder is al aangegeven dat de beschikbare gegevens van NWS onvoldoende bruikbaar zijn om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de huurprijzen. Als gevolg daarvan valt ook over de
financiële effecten niet veel meer te zeggen.

5.5 NWS over Horizontale doorstroming17
Na bijna twee jaar experimenten is de algemene indruk van NWS over het experiment is niet positief.
Het aantal verhuringen binnen het experiment was minder dan werd verwacht. Ondanks de extra
aandacht in de media en communicatie richting bewoners na de tussenevaluatie zijn er in 2012 minder
verhuringen geweest dan in 2011. Het ‘succes’ in 2011 is te verklaren door de oplevering van een
nieuwbouwcomplex met aantrekkelijke seniorenwoningen. Naast het lage aantal gerealiseerde
verhuizingen is NWS ook niet positief omdat het experiment de huurders geen trigger biedt om te
verhuizen, maar een welkome maar ‘onverwachte kassakorting’ bij het tekenen van het huurcontract. Al
met al omschrijft NWS het experiment ‘Horizontale doorstroming’ als weinig zinvol.
Effecten
NWS vindt het aantal gerealiseerde verhuizingen tegenvallen. Er zijn door het experiment niet meer
woningen vrijgekomen, zo is de indruk. De corporatie verklaart dit met de constatering dat de hoogte
van de huurprijs blijkbaar een beperkte rol speelt bij de keuze van ouderen om te verhuizen aan het
einde van de wooncarrière.

_________
17

Deze paragraaf is gebaseerd op een interview met Auke Uilkema en Dineke van der Wolf van NWS, 24 oktober 2012.
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De indruk van NWS is dat bij slechts één van de 23 verhuisde huishoudens de prijsprikkel een
doorslaggevende rol heeft gespeeld. Veruit de meeste personen waren ook zonder het experiment
verhuisd.
Dat komt enerzijds doordat een groot deel van de experimentwoningen aantrekkelijke
nieuwbouwappartementen waren. De deelnemers zouden ook zonder korting op de huurprijs verhuisd
zijn, omdat de kwaliteit ervan hoog is. Met de combinatie van woonduur en woonwaarde is de positie
van deze groep oudere woningzoekenden doorgaans erg goed in Noordwijk; zij worden hierdoor dus
nauwelijks belemmerd, zo is de indruk. NWS gelooft dan ook niet dat een eventuele voorrangsregeling
of bemiddeling tot meer verhuizingen had geleid. Kortom, het meenemen van de kale huurprijs blijkt in
de ogen van NWS in Noordwijk niet de juiste methode om de ouderen te stimuleren te verhuizen.
Ook in financieel opzicht heeft het experiment de corporatie niets opgeleverd. De huurprijs van de
vrijkomende woning wordt geharmoniseerd naar hetzelfde percentage van maximaal redelijk als dat van
de experimentwoning in het reguliere huurprijsbeleid (dus zonder korting). Aangezien het verschil in
WWS-punten tussen de experimentwoning en de vrijkomende woning vaak minimaal was, betekent dit
dat het financieel gezien niet uitmaakt of de korting op de ene of op de andere woning wordt toegepast.
Zou de experimentwoning duidelijk minder WWS-punten hebben, dan kan de verhuizing wel een
positief financieel effect hebben. Maar gelet op de overtuiging dat deze deelnemers toch wel zouden
zijn verhuisd, kost het experiment NWS geld.
Ervaringen
De opzet en uitvoering van het experiment heeft NWS weinig extra werk en tijd gekost. Alleen het
registreren van de verhuizingen in de tool vergde extra werk. Het experiment is besproken in een
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bestuurlijk overleg met de gemeente en kon daar op instemming rekenen. Het experiment heeft
nauwelijks vragen opgeleverd vanuit de woningzoekenden of huurders – er vielen voornamelijk
positieve geluiden te horen. Deelnemers aan ‘Horizontale doorstroming’ waren vanzelfsprekend alleen
maar blij met de vaak onverwachte korting.
Vervolg
NWS ziet geen heil in een vervolg van het experiment en stopt naar verwachting eind 2012 met de
regeling. Voor de ouderen die echt willen verhuizen zijn er weinig belemmeringen in Noordwijk, volgens
de corporatie. Dat geldt zeker voor de ouderen die al lange tijd in de grotere huurwoningen wonen, als
gevolg van de combinatie van woonduur en woonwaarde in Woonzicht. Bovendien hanteert NWS een
regeling dat huurders die langer dan 25 jaar een woning huren, deze niet in originele staat hoeven terug
te brengen. NWS overweegt deze regeling aan te vullen met een verhuisservice of bemiddelaar. De
oplossing voor de beperkte doorstroming in sociale voorraad ligt in de ogen van NWS in een meer
marktconform huurprijsbeleid waardoor het aanbod in de vrije sector in Noordwijk wordt vergroot; niet in
het ‘subsidiëren’ van seniorenwoningen.

5.6 Tot slot
‘Horizontale doorstroming’ heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. Er is minder gebruik gemaakt
van het experiment dan gehoopt en vrijwel alle verhuizingen hadden ook zonder de aangeboden korting
plaatsgevonden.
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De deelnemers aan het experiment waren met name echtparen en alleenstaanden van 65 jaar en ouder
die hun grondgebonden eengezinswoning in overgrote meerderheid inruilden voor een kleiner
appartement. Op zichzelf was dit wel de beoogde stap van het experiment. Achteraf kan worden
geconcludeerd dat de deelnemers een goede positie hebben gehad in het woonruimteverdeelsysteem.
In bijna alle gevallen heeft het experiment hen niet gestimuleerd te verhuizen; zij waren anders ook
gegaan. Het meenemen van de kale huurprijs heeft wat dat betreft nauwelijks een rol gespeeld en had
– in de woorden van NWS – veeleer het karakter van een onverwachte kassakorting.
Omdat de stevige indruk is dat de deelnemers ook zonder ‘Horizontale doorstroming’ hadden
gereageerd – en de woning ook gewoon aangeboden hadden gekregen, de volgordebepaling week
immers niet af in het experiment – kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een positief effect op de
woningmarkt. Om dezelfde reden is het financiële effect van de verhuizingen de facto negatief.
Dit wil overigens niet zeggen dat een experiment met alleen een prijsprikkel niet succesvol kan zijn. Wel
kunnen we concluderen dat de combinatie van een goede positie van de deelnemers en de hoge
kwaliteit (en dus populariteit) van de experimentwoningen de prijsprikkel van Horizontale doorstroming
overbodig heeft gemaakt.
Lessen
De volgende lessen kunnen getrokken worden uit het experiment ‘Horizontale doorstroming’:
-

Door de hoge kwaliteit van nieuwbouwwoningen zijn deze over het algemeen erg aantrekkelijk.
Een extra (prijs)prikkel om deze woningen te gaan bewonen, blijkt niet veel verschil te maken.
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De financiële prikkel bij dit experiment bestaat uit het meenemen van de huidige kale huurprijs. Bij
een huurprijsbeleid waarin voor alle woningen hetzelfde percentage maximaal redelijk wordt
gerekend, betekent dit dat de verleende korting alleen tegen de opbrengst kan opwegen als de
experimentwoning minder WWS-punten heeft.

-

Er is weinig directe communicatie met huurders geweest over ‘Horizontale doorstroming’. De
communicatie over het experiment verliep via internet, bewonersbladen en lokale pers. Directere
communicatie met huurders, of alleen de doelgroep van het experiment, had mogelijk huurders met
een latente verhuiswens geprikkeld. En zo tot verhuizingen geleid die anders niet hadden
plaatsgevonden.

Verlengde verhuisketens

6

Conclusies

Na bijna twee jaar experimenteren wordt met deze rapportage de balans opgemaakt. In de vorige
hoofdstukken is beschreven hoe de experimenten zijn opgezet, hoe ze hebben gefunctioneerd en wat
ze hebben opgeleverd. In dit hoofdstuk geven we antwoord op de belangrijkste onderzoeksvragen. Zijn
met de experimenten meer woningen vrijgekomen? Wat is het effect geweest van de korting en de
bemiddeling of voorrangspositie? En welke lessen kunnen we trekken voor een vervolg?

6.1 Vier gebieden, drie varianten, 121 experimentverhuizingen
Het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ is in vier gebieden in Nederland uitgevoerd door in totaal acht
corporaties. In de evaluatieperiode van het experiment vonden in totaal 121 verhuizingen plaats. De
corporaties hebben behoorlijk gevarieerd in de opzet en voorwaarden voor het experiment en dus in de
prikkels die van toepassing zijn geweest. De experimenten bestonden uit drie prikkels waarvan werd
verwacht dat deze de huurders zouden stimuleren (sneller) te verhuizen en die afzonderlijk of
gecombineerd werden toegepast.
In tabel 31 zijn de afzonderlijke prikkels per experiment op een rijtje gezet. De eerste prikkel is de
korting op de nieuwe huurprijs, waardoor het verschil tussen de huidige en de nieuwe huurprijs wordt
verkleind. De tweede prikkel is de voorrangspositie van de deelnemers: ze gaan voor op andere
woningzoekenden. De derde prikkel is de bemiddeling: woningzoekenden worden ondersteund en
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begeleid bij het zoeken en vinden van een geschikte woning.
Tabel 31 Overzicht van soort en combinatie van prikkels per gebied
KleurrijkWonen

Korting op de huurprijs
Voorgaan op andere
woningzoekenden
Bemiddeling

Leerdam,
Giessenlanden

Culemborg,
Geldermalsen,
Lingewaal

x

x

x

x
x

Apeldoorn

Leiden

NWS

x

x

x

x
x

Terugkijkend kunnen we dus drie varianten onderscheiden in de experimenten:
1.

De eerste is de variant van het aanbieden van alleen korting op de nieuwe huurprijs. Deze variant
is toegepast in Noordwijk en door de Leidse corporaties.

2.

In de tweede variant wordt korting aangeboden in combinatie met voorrang. In aanvulling op de
eerste variant gaat de deelnemer dus voor op andere woningzoekenden. Deze variant werd
toegepast door KleurrijkWonen in Leerdam en Giessenlanden.

3.

De derde variant is die van het aanbieden van korting in combinatie met voorrang en bemiddeling
(waardoor de deelnemers voorgaan op andere woningzoekenden). Deze variant is toegepast door
de Apeldoornse corporaties en door KleurrijkWonen in Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal.
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6.1.1 De 121 experimentverhuizingen
In totaal zijn er gedurende de periode die de evaluatie bestrijkt 121 experimentwoningen verhuurd. Met
38 experimentverhuizingen spant KleurrijkWonen de kroon, op de voet gevolgd door de Apeldoornse
corporaties (36). In Leiden en Noordwijk zijn respectievelijk 26 en 23 experimentverhuizingen
geregistreerd. 121 is een behoorlijk aantal, maar minder dan verwacht. De belangrijkste verklaringen
daarvoor zijn dat het aanbod minder groot was dan verwacht, dat sommige experimenten een lange
aanloopperiode hadden, dat veel ouderen kritisch waren, dat de verhuisbereidheid onder ouderen werd
overschat door de corporaties en dat – in het geval van de experimenten in Leiden en Noordwijk – de
experimentopzet en -uitvoering beter hadden gekund.
De verhuizingen in het experiment sluiten goed aan bij wat door de corporaties was beoogd. In
overgrote meerderheid betreft het oudere alleenstaanden of echtparen die hun eengezinswoning
inruilen voor een kleinere grondgebonden woning of appartement met minder slaapkamers. Dit is het
gevolg van de voorwaarden die de corporaties verbonden aan de deelnemers en aan de woningen in
het experiment.
De experimentverhuizingen waren dus als beoogd, maar wat was de betekenis van de prikkels in het
experiment? Hebben de prikkels een drempel weggenomen waardoor huurders zijn verhuisd die anders
niet verhuisd zouden zijn? In tabel 32 is het antwoord op die vraag, zoals dat in de afzonderlijke
hoofdstukken van deze rapportage is geformuleerd, samengevat.
Voor KleurrijkWonen en de Apeldoornse corporaties is het antwoord positief: uit de evaluatie blijkt dat
door het experiment huurders zijn verhuisd, die anders niet zouden zijn verhuisd. Door de combinatie
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van prikkels zijn in die experimenten voor de deelnemers drempels om te verhuizen weggenomen.
Bovendien waren de verhuisketens langer dan gebruikelijk, waardoor er in deze gemeenten meer
verhuizingen zijn gerealiseerd. In paragraaf 6.2 gaan we uitgebreider in op deze positieve uitkomst.
Uit tabel 32 blijkt dat voor de Leidse corporaties en NWS het antwoord negatief is: de aangeboden
korting stimuleerde deelnemers niet of nauwelijks te verhuizen. De woningen die vrijkwamen waren
zonder experiment ook vrijgekomen. Daardoor kunnen we zeggen dat deze experimenten tot nauwelijks
meer verhuizingen hebben geleid. In paragraaf 6.3 gaan we in op de verklaringen hiervoor.
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Tabel 32 Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten
Experiment

KleurrijkWonen

Apeldoorn

Leiden

NWS

Doorstroomexperiment

Kleiner wonen
naar wens

Kleiner wonen
met korting

Horizontale
doorstroming

Leerdam,
Giessenlanden

Culemborg,
Geldermalsen,
Lingewaal

Korting, voorrang
in aanbodmodel

Korting,
bemiddeling

Korting,
bemiddeling

Korting,
reguliere
volgorde in
aanbodmodel

Korting,
reguliere
volgorde in
aanbodmodel

# experimentverhuizingen

20

18

36

26

23

Drempel
weggenomen?

Ja

Ja

Ja

Nauwelijks

Nauwelijks

Door de
combinatie van
korting en
voorrang

Door de
combinatie van
korting,
bemiddeling én
voorrang

Door de
combinatie van
korting,
bemiddeling én
voorrang

--

--

Ja, door voorrang
voor huurders en
aanvullende
voorwaarde

Ja, door
bemiddeling
voor huurders
en aanvullende
voorwaarde

Ja, door
bemiddeling voor
huurders en type
woning dat
vrijkwam

Ja, door type
woning dat
vrijkwam

Ja, door type
woning dat
vrijkwam

Ja

Ja

Ja

Nauwelijks

Nauwelijks

Variant

Door welke
prikkels?

Langere verhuisketens?

Meer
verhuizingen?
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6.2 Meer verhuizingen: KleurrijkWonen en Apeldoorn
Het ‘Doorstroomexperiment’ van KleurrijkWonen en ‘Kleiner wonen naar wens’ in Apeldoorn hebben
ervoor gezorgd dat er meer verhuizingen hebben plaatsgevonden. Uit de hoofdstukken 2 en 3 blijkt dat
een groot deel van de verhuizingen zonder experiment niet zou hebben plaatsgevonden. Voor die
deelnemers is klaarblijkelijk een belemmering weggenomen. Hoeveel van de 38 (KleurrijkWonen) en 36
(Apeldoorn) verhuizingen er precies door de experimenten zijn gestimuleerd (en anders dus niet
hadden plaatsgehad) valt niet met zekerheid te zeggen (in paragraaf 6.4 gaan we in op de
woningmarkteffecten van het experiment). Wel weten we dat het in vrijwel alle gevallen om de beoogde
doelgroep ging: de empty nester die een aantrekkelijke eengezinswoning achterliet.
Door het experiment kwamen woningen vrij die anders niet zouden zijn vrijgekomen. Het experiment
heeft hierdoor een positief effect op de woningmarkt; de doorstroming werd bevorderd. Dit komt in de
eerste plaats doordat alle experimentwoningen aan doorstromers worden toegewezen. Normaal
gesproken is dat zeker niet het geval. Maar dat komt ook door het type woning dat met het experiment
is vrijgemaakt; zij hadden relatief lange verhuisketens tot gevolg. En, in het geval van KleurrijkWonen,
speelde de aanvullende voorwaarde die de corporatie stelde aan de nieuwe huurders van de
vrijkomende woningen (zij moesten een woning van KleurrijkWonen achterlaten) een belangrijke rol.

6.2.1 De combinatie van prikkels
Wat heeft de deelnemers bewogen te verhuizen? De corporaties hebben verschillende prikkels
toegepast (zie ook tabel 32).

Verlengde verhuisketens

De belangrijkste conclusie is dat de combinatie van de prikkels succesvol blijkt te zijn. Die conclusie
wordt duidelijk als we het effect van de afzonderlijke prikkels proberen te duiden in de hiernavolgende
alinea’s.
Gaf de korting, die in alle varianten werd gegeven, de doorslag? In veel gevallen wel, maar zeker niet
uitsluitend. Duidelijk is dat voor veel deelnemers de aangeboden korting belangrijk was. Het verschil in
huurprijs door de verhuizing werd hierdoor minder groot. Daarnaast fungeerde de korting als trigger;
huurders werden door de korting geprikkeld een verhuizing te overwegen of een latente wens concreet
te maken. We weten ook vrij zeker dat een deel van de deelnemers zonder de korting niet geprikkeld
zou zijn, of zou zijn afgehaakt. Tegelijkertijd gingen de deelnemers in de experimenten van
KleurrijkWonen en in Apeldoorn voor op andere woningzoekenden. Was dat niet het geval zijn
18

geweest , dan zou een deel van die verhuizingen niet hebben kunnen plaatsvinden. Het zou dus goed
kunnen dat het feit dat de deelnemers voorgaan op andere woningzoekenden (en ze dus ‘gemakkelijk’
de woning van hun wens kunnen krijgen) ze geprikkeld heeft, afgezien van de aangeboden huurkorting.
Was het feit dat deelnemers voorgaan op andere woningzoekenden doorslaggevend? Die vraag
kunnen we niet met zekerheid beantwoorden. Sommige verhuizingen zouden zonder deze prikkel niet
hebben plaatsgevonden, dat is zeker. Dus het feit dat de deelnemers voorgaan op andere
woningzoekenden is zeker van belang geweest. Maar andersom geldt: zonder de korting of de
bemiddeling zou een deel van de deelnemers niet zijn verhuisd, ook al gingen ze voor op andere
woningzoekenden. Voor die groep is die voorrangspositie dus niet voldoende om de verhuisstap te
zetten.
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Gaf de hulp bij het zoeken en vinden van een geschikte woning – de bemiddeling dus –de doorslag? Ja
en nee. Uit de ervaringen in Apeldoorn en Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal komt een beeld
naar voren dat de ondersteuning bij het zoeken naar een woning een erg belangrijke rol heeft gespeeld
voor veel deelnemers. Het stelde corporaties en huurders in staat de juiste match te maken. Het kostte
de deelnemers dus relatief weinig moeite om de woning naar hun wens aangeboden te krijgen.
Bovendien nam de bemiddeling de koudwatervrees weg, die bij veel oudere huishoudens een rol bleek
te spelen. Zo bekeken heeft bemiddeling een groot effect gehad. Maar dat effect kunnen we niet los
zien van het feit dat de deelnemers voorgaan op andere woningzoekenden en de korting die met de
ondersteuning bij het zoeken gepaard ging. Uit de evaluatie blijkt ook dat zonder de korting een deel
van de huishoudens voor wie werd bemiddeld niet zou zijn verhuisd. En van het experiment in Leerdam
en Giessenlanden weten we dat ook zonder bemiddeling, maar met voorrang, woningzoekenden sneller
geneigd zijn te verhuizen. Kortom: bemiddeling kan in sommige gevallen dus niet zonder de prijsprikkel,
en is in andere gevallen overbodig, zolang er maar sprake van is dat de deelnemer voorgaat op
anderen.
De voorgaande alinea’s hebben duidelijk gemaakt dat het vrijwel onmogelijk is om van
doorslaggevende prikkels te spreken. In het ene geval was het verschil in huurprijs een drempel en dus
de huurkorting de belangrijkste prikkel.
In een ander geval werd de woningzoekende belemmerd door een lange inschrijftijd en betekende het
experiment dat hij ‘ineens’ een goede uitgangpositie kreeg doordat hij voorging op andere
woningzoekenden.

_________
18

Dan zou er sprake zijn van een experiment à la Leiden of NWS.
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En in een derde geval vormde het actief zoeken in een aanbodmodel of onbekendheid met het aanbod
een belemmering, en bleek bemiddeling voor de huurder de prikkel om te verhuizen.
Samengevat: er is niet één prikkel die de doorslag geeft; het is de combinatie van prikkels die de
deelnemers heeft doen verhuizen.

6.3 Niet meer verhuizingen: Leiden en NWS
In de hoofdstukken 4 en 5 is duidelijk geworden dat er geen aanwijzingen zijn dat ‘Kleiner wonen met
korting’ (Leiden) en ‘Horizontale doorstroming’ (NWS) hebben geleid tot meer verhuizingen. De
aangeboden korting heeft er niet voor gezorgd dat meer huishoudens zijn verhuisd. De deelnemers
zouden – de uitzondering daargelaten – ook zijn verhuisd zonder korting. We komen tot die conclusie
op basis van de overtuiging van de deelnemende corporaties en de reacties van de deelnemers aan het
experiment.
De woningen die vrijkwamen hadden op zichzelf relatief lange verhuisketens tot gevolg, in vergelijking
met andere type woningen. Maar omdat die woningen zonder experiment naar alle waarschijnlijkheid
ook vrij waren gekomen, is er geen sprake van meer dynamiek op de woningmarkt. Eenzelfde redenatie
geldt voor de financiële effecten van de experimentverhuizingen. Op zichzelf weegt de gemiddelde
opbrengst op tegen de verleende korting, maar omdat de verhuizingen ook zonder korting hadden
plaatsgevonden laten de corporaties de facto inkomsten aan hun neus voorbij gaan.

6.3.1 Verklaring voor het gebrek aan succes
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Tijdens de evaluatie is een viertal verklaringen aangedragen voor het feit dat de experimenten in Leiden
en Noordwijk niet tot meer verhuizingen hebben geleid.
In de eerste plaats werd duidelijk dat veel deelnemers sowieso waren verhuisd. Zij hadden al het
voornemen om te verhuizen en de positie om de woning te krijgen die ze wilden. De korting was dus
overbodig. Bovendien gold voor nieuwbouwwoningen dat de kwaliteit van die woningen ze gewild
maakt, met of zonder de korting.
Een andere verklaring is dat potentiële deelnemers onvoldoende zijn bereikt. Dit zou het gevolg zijn van
beperkte voorlichting in het algemeen, en het niet benaderen van de juiste groep huurders in het
bijzonder.
De derde verklaring zit in de omvang en de kwaliteit van het aanbod. Als er maar beperkt woningen
voor de doelgroep van het experiment vrijkomen, zijn er überhaupt weinig experimentverhuizingen. En
als de kwaliteit daarvan niet aansluit bij de wensen van de – zo bleek, vaak kritische – empty nester,
dan zullen zij ondanks de korting minder snel geneigd zijn te verhuizen.
De vierde verklaring doet alleen opgeld in Leiden en heeft betrekking op de experimentvoorwaarden in
relatie tot de voorraad. De gedetailleerde voorwaarden hebben het aantal experimentverhuizingen
waarschijnlijk beperkt (zie paragraaf 0 en 4.5). De vraag naar de stap van groot naar kleiner is kleiner
dan gedacht doordat:
-

De woningen in Leiden over het algemeen niet zo groot zijn.
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-

De kwaliteit van de kleinere woningen onvoldoende aansluit bij de wensen van de huurders op
leeftijd.

Het meest in het oog springende verschil tussen de experimenten in Leiden en Noordwijk aan de ene
kant en die van KleurrijkWonen en Apeldoorn aan de andere, is dat in Noordwijk en Leiden alleen met
een prijsprikkel is gewerkt. De deelnemers moesten dus in het reguliere aanbodmodel concurreren met
andere woningzoekenden. Van de deelnemers weten we dat – de uitzondering daargelaten – de korting
geen doorslaggevende rol heeft gespeeld bij hun afweging te reageren.
Het is evenwel denkbaar dat de korting voor een andere groep huurders wél geprikkeld heeft, maar dat
zij op basis van hun inschrijvingsduur niet bovenaan de ranglijst voor de woning kwamen te staan. Dit
komt omdat we geen zicht hebben op de geïnteresseerden die geen woning hebben gekregen. Het blijft
dus ook de vraag in hoeverre een voorrangspositie (of bemiddeling) tot meer experimentverhuizingen
zou hebben geleid.
Samengevat: voor de deelnemers in Leiden en Noordwijk heeft de korting geen rol van betekenis
gespeeld, maar we kunnen niet uitsluiten dat die korting andere huurders wel geprikkeld heeft te
reageren
.

6.4 Woningmarkteffecten en financiële effecten
Wat zijn nu de effecten van de 121 experimentverhuizingen geweest op de woningmarkt en op de
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portemonnee van de corporaties? Tot hoeveel extra verhuizingen leidde het experiment en gebeurde
dat op een financieel houdbare wijze? In de afzonderlijke hoofdstukken is hier al bij stilgestaan; de
hoofdlijn vatten we hier samen.

6.4.1 Woningmarkteffecten
Voor het effect van de experimentverhuizingen op de woningmarkt beperken we ons tot de
experimenten van KleurrijkWonen en Apeldoorn; daar hebben immers verhuizingen plaatsgevonden die
er zonder experiment niet waren geweest.
In de vorige hoofdstukken is gebleken dat het moeilijk is om een precies getal te noemen over het
aantal extra woningen dat door de experimenten is vrijgekomen. We weten immers niet precies welke
verhuizingen zonder experiment niet hadden plaatsgevonden. Wel kunnen we een beredeneerde
schatting maken van de extra woningen die vrijkwamen.
In het experiment van KleurrijkWonen zijn 38 experimentwoningen verhuurd. Die experimentwoningen
werden allemaal aan huurders van KleurrijkWonen verhuurd, waardoor 38 sociale huurwoningen
vrijkwamen. Uit paragraaf 2.4.1 weten we dat normaal gesproken slechts een klein deel van de
verhuringen (gemiddeld 14%) via Woongaard.com binnen zes maanden tot een nieuwe verhuring leidt.
We kunnen dus zeggen dat door het experiment ongeveer 33 extra woningen zijn vrijgekomen (86%
van 38). Die 33 woningen werden op hun beurt allemaal verhuurd aan huurders van KleurrijkWonen; dit
was een aanvullende voorwaarde van de corporatie.
Hiervoor geldt dus eenzelfde redenering; dit leidde tot nog eens 28 extra verhuizingen (86% van 33). In
totaal kan dus worden beredeneerd dat door het experiment van KleurrijkWonen ongeveer 51 extra
woningen zijn vrijgekomen.
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In Apeldoorn zijn 36 experimentwoningen verhuurd aan huurders van de corporaties. Er kwamen dus
36 sociale huurwoningen vrij in het experiment. Normaal gesproken leidt gemiddeld 13% van de
verhuringen in Apeldoorn binnen zes maanden tot een nieuwe verhuring in het systeem (zie paragraaf
3.4.1). Dat betekent dat door het experiment ongeveer 31 extra woningen zijn vrijgekomen (87% van
36) in Apeldoorn.
Tezamen betekent dit dat we kunnen beredeneren dat het experiment ‘Verlengde verhuisketens’ tot
19

tenminste 82 extra verhuizingen heeft geleid.

6.4.2 Financiële effecten
In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het financiële effect van de experimentverhuizingen. Hierbij is
gekeken naar de verhouding tussen de opbrengst en de verleende korting op de huurprijs. In alle
experimenten lag de gemiddelde korting op de nieuwe huurprijs lager dan de gemiddelde opbrengst bij
de vrijkomende woning. Zo beschouwt pakken de experimenten voor de corporaties positief uit. Dit
geldt echter alleen voor de verhuizingen van KleurrijkWonen en in Apeldoorn die anders niet hadden
plaatsgevonden. Voor de verhuizingen die zonder experiment ook hadden plaatsgevonden gaat deze
redenering niet op; daar laten de corporaties de facto huurinkomsten liggen. Dit geldt dus voor de
Leidse corporaties en NWS – en een klein deel van de verhuizingen in de andere experimenten. Al met
al kunnen we concluderen dat de experimenten van KleurrijkWonen en in Apeldoorn positief uitpakken
voor de corporaties.
De experimenterende corporaties hebben – KleurrijkWonen uitgezonderd – beperkt zicht op de
financiële effecten van het experiment. Hier is weinig aandacht voor geweest. Ze maken een aantal
kanttekeningen bij de kosten en opbrengsten van de experimentverhuizingen. Zo wordt erop gewezen
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dat harmonisatiesprongen al opgenomen kunnen zijn in de meerjarenbegroting en dus niet altijd als
‘extra’ te beschouwen zijn. Daarnaast kunnen de mutatiekosten van de vrijkomende woningen relatief
hoog zijn, omdat ze vaak lange tijd verhuurd zijn en dus veel mutatieonderhoud plaatsvindt.
Tot slot is over de operationele kosten van het experiment (in de vorm van mankracht, uren,
informatiemateriaal) weinig bekend bij de deelnemende corporaties.

6.5 Tot slot: meer schakels in de keten
Het uiteindelijke doel van ‘Verlengde verhuisketens’ is om populaire woningen versneld vrij te maken,
die relatief lange verhuisketens tot gevolg hebben en dat op een financieel houdbare wijze. Met andere
woorden: meer verhuizingen door meer schakels in de verhuisketen.
In het experiment is duidelijk geworden dat dit kan. De kans op succes is het grootst als corporaties
hiervoor gebruikmaken van een combinatie van twee prikkels. Enerzijds een korting op de huurprijs van
de nieuwe woning. Anderzijds het verbeteren van de positie van de beoogde verhuizers.

_________
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We laten in beredeneerde schatting het effect van de verschillen in verhuisketenlengte buiten beschouwing omdat deze verschillen beperkt
blijken te zijn. Voor het effect op de doorstroming is het feit dat alle woningen aan doorstromers worden toegewezen van veel groter belang
dan de gemiddelde verhuisketenlengte van het woningtype dat wordt vrijgemaakt.
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Dat laatste kan door voor deze huurders te bemiddelen of door ze een voorrangspositie te geven op
bepaalde woningen. Met de combinatie van die maatregelen kunnen huurders worden geprikkeld
sneller te verhuizen. En, als je de juiste voorwaarden stelt en doelgroep bereikt, leiden die verhuizingen
tot langere verhuisketens en dus meer dynamiek.
Het experiment heeft bovendien laten zien dat het op een financieel houdbare wijze kan. De behaalde
opbrengsten wegen bij alle deelnemers gemiddeld genomen op tegen de verleende korting. Dit is
natuurlijk afhankelijk van de precieze experimentvoorwaarden en kan dus gestuurd worden.
Naast bovenstaande conclusies heeft het experiment een aantal zaken duidelijk gemaakt.
-

Allereerst dat het woningaanbod van groot belang is voor het slagen van het experiment en
tegelijkertijd een beperkende factor is. Experimenterende corporaties zijn afhankelijk van de
geschikte (senioren)woningen die vrijkomen.

-

Empty nesters blijken bovendien kritisch. Zonder een kwalitatief goed en passend woningaanbod
zullen ze niet snel geneigd zijn te verhuizen.

-

Daar staat tegenover dat nieuwbouwwoningen doorgaans zo aantrekkelijk zijn, dat een korting niet
nodig blijkt om huurders te stimuleren naar deze woningen te verhuizen; voorrang voor zittende
huurders lijkt voor nieuwbouwwoningen een voldoende prikkel om ze te bewegen te verhuizen en
de doorstroming te bevorderen.

-

Een andere les is dat regels en voorwaarden aan het experiment beperkend kunnen werken op het
moment dat ze niet goed aansluiten bij de lokale woningmarktsituatie. In het Leidse experiment
heeft dit een rol gespeeld.
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Andersom draagt het stellen van een extra voorwaarde aan de nieuwe huurder van de vrijkomende
woning (namelijk: deze moet ook een vrijkomende woning van de corporatie achterlaten) bij aan de
doorstroming.

-

Met betrekking tot de aan te bieden korting is duidelijk dat het ‘meenemen van de huidige huur’ of
‘maximaal € 100 korting’ makkelijker communiceert naar huurders dan ‘meenemen van het
percentage maximaal redelijk. Dit laatste zegt huurders vaak weinig tot niets. Indien toch van een
dergelijke berekening gebruik wordt gemaakt, is het raadzaam om door middel van een rekentool
de nieuwe huurprijs snel te kunnen berekenen. Die tool kan gebruikt worden in alle relevante
contacten met huurders.

-

Het belang van een goede interne organisatie is in de evaluatie ook duidelijk geworden. Het helpt
als het experiment volwaardig onderdeel is van de vaste werkprocessen van verhuurmedewerkers,
woonconsulenten, wijkconsulenten et cetera.

Al met al blijkt uit deze lessen (en die in de vorige hoofdstukken) dat de opzet en uitvoering van een
experiment als ‘Verlengde verhuisketens’ toch vooral een kwestie van maatwerk is. Maatwerk waar het
gaat om de interne organisatie en communicatie. Maar vooral ook maatwerk met betrekking tot de
doelgroep en de verhuisstappen die de corporatie met het experiment wil stimuleren.
Gelet op de conclusies in dit hoofdstuk en vooral het voornemen van zeven van de acht corporaties om
aan het experiment een vervolg te geven, kunnen we – bij wijze van afsluiting – concluderen dat
‘Verlengde verhuisketens’ een succesvol experiment is geweest.
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