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1. Belang van doorstroming 
 
Mensen verhuizen om diverse redenen. Wijzigingen in gezinsgrootte, leeftijd en inkomen zijn de 
belangrijkste verhuismotieven. Verhuizen vindt over het algemeen plaats binnen een straal van 10 
kilometer. Is de verhuisafstand groter, dan ligt hier meestal een verandering van werk aan ten 
grondslag.  
 
Bij verhuizen maken mensen dus een stap in hun wooncarrière, waarbij ze een woning vinden die 
passend of passender is bij hun levensfase. Een deel van de mensen slaagt hier zelfstandig in. Een 
deel, met name de doelgroep van de corporatie, slaagt hier niet in omdat er onvoldoende woningen zijn 
of beschikbaar zijn op het moment dat zij een stap willen maken. Nieuwbouw levert een bijdrage aan 
die beschikbaarheid. Maar dit is over het algemeen niet voldoende. Verhuisbewegingen in de 
bestaande voorraad zijn ook nodig; inzetten op doorstroming, omdat bij doorstroming  verhuisketens 
ontstaan. Daarmee zet je maximaal in op beschikbaarheid.  
 
Vallei Wonen vindt naast beschikbaarheid ook het woongenot belangrijk. Wij streven ernaar om 
huurders een woning bieden, die passend is bij de levensfase waarin iemand zich bevindt. 
Doorstroming kan hierbij een bijdrage leveren. Al jaren probeert Vallei Wonen doorstroming te 
stimuleren met het product huurkorting. Helaas heeft dit niet voldoende impact op de doorstroming.  
Een deel van de oudere huurders wil graag verhuizen naar een kleinere woning, maar doet dit niet 
omdat verschillende redenen (de nieuwe huurprijs, het gedoe van verhuizen, willen in de buurt blijven 
wonen). Met dit doorstroombeleid probeert Vallei Wonen verschillende verhuisketens op gang te 
brengen.  
 
Verhuisketens? 
Bij het vormen van verhuisketens is de eerste verhuizing cruciaal: de kans op een langere verhuisketen 
is dan het grootst. Ouderen in eengezinswoningen zijn de sleutel tot succes. Onderstaande afbeelding 
illustreert dit mooi.  
 

 
 
Door ouderen uit een grote /eengezinswoning te verleiden naar een kleinere woning, komen grotere 
woningen voor eventueel gezinnen vrij. En maken zij meer kans op een eengezinswoning. Uiteindelijk 
profiteren kleine huishoudens en starters ook weer. Omdat zij weer kans maken op passende woningen 
die door de verhuizing van gezinnen vrijkomen.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNwa6EwPjQAhWBfhoKHTHLBXwQjRwIBw&url=http://www.socialeverhuurdershaaglanden.nl/woonforum/juni-2016-nr-2/woonruimteverdelingsysteem-haaglanden-verkort-wachttijden/&psig=AFQjCNGmR4mvX9uJ_Pscrsj3KFcrPcQdrQ&ust=1481970326726858
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2. Analyse huurders Vallei Wonen 
 
Om te bekijken of het inzetten op doorstroming kans van slagen heeft, hebben we de gegevens van 
onze huurders onderzocht.  De focus ligt hierbij op de huurders ouder dan 60 jaar. Wij verwachten 
namelijk dat binnen deze doelgroep de verhuisgeneigdheid groter is dan bij de 55+ ers. 
 
Huurders naar woningtype en leeftijd 
Uit een korte analyse van onze huurders, zie tabel 1, blijkt dat 50,3% van onze huurders 60 jaar of 
ouder is. Hiervan woont 51,6% (258) in een rijwoning. Een deel van deze huurders woont waarschijnlijk 
naar alle tevredenheid, maar een deel vast ook niet en daar ligt een kans.  
 
Tabel 1: Huurders naar woningtype en leeftijd 

 
 
Verhuisgeneigdheid 
De verhuisgeneigdheid onder de groep ouderen is aanwezig, maar dat wil niet altijd zeggen dat zij ook 
daadwerkelijk verhuizen. Er zijn diverse redenen waarom ze dit toch niet doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
omdat: 

 De woningzoekende onbekend is met de woonruimteverdeling. 

 Vertrouwdheid met de huidige woonomgeving en buurtbewoners (lange woonduur). 

 Verhuizen is iets waar de oudere huurders tegenop zien.  

 De huurprijs van de nieuwe woning hoger is dan de huidige huur (rekening houdend met passend 
toewijzen.. 

 Et cetera. 
 
De ervaringen binnen de woonruimteverdeling laten ook zien dat de verhuisgeneigdheid beperkt is. De 
slaagkans voor senioren is in vergelijking met andere woningzoekenden namelijk hoog, zie tabel 4. Dit 
komt omdat de reacties op seniorenwoningen beduidend lager zijn dan bij de reguliere 
woningzoekenden. Dit neemt niet weg dat je niet moet inzetten op het doorstromen van ouderen. Het 
gaat namelijk om de ketens die ontstaan.  
 

Tabel 2: slaagkans woningzoekenden Eemvallei 
 

 
Om nog beter inzicht te krijgen in onze oudere huurders hebben we nog twee aanvullende gegevens 
geanalyseerd; de woonduur en de huurprijs.  
 
Woonduur 
De woonduur zegt iets over de mate waarin een huurder gehecht is aan de woning en woonomgeving. 
Hoe langer de woonduur, hoe meer verbondenheid en hoe minder de bereidheid om te verhuizen. Uit 
tabel 3 blijkt dat onze oudere huurders de langste woonduur hebben. Deze ligt op ruim 28 jaar voor de 
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huurders tussen de 60 en 75 jaar en voor de 75
+
 ligt deze gemiddeld op bijna 33 jaar kijkend naar een 

rijwoning. Maar ook voor het woningtype bovenwoning en appartement zonder lift is de gemiddelde 
woonduur resp. 26 en bijna 18 jaar. Onze oudere huurders zijn dus redelijk verbonden met hun woning 
en buurt. Dit bepaalt ook hun bereidheid tot verhuizen.  
 
Tabel 3: gemiddelde woonduur naar type en leeftijd 

 
 

De huurprijs 
Als de huurprijs van de nieuwe woning hoger ligt dan de huidige huurprijs, zien ouderen dit ook als een 
drempel om te gaan verhuizen. Het kleiner en gelijkvloers wonen, meer comfort, weegt daar niet altijd 
tegen op. Kijken wij naar onze huurders dan zien wij dat een groot deel van de 60

+
ers (319 huurders) in 

een woning woont met een huurprijs lager dan € 592,55. Hiervan wonen 166 huurders in een rijwoning, 
3 huurders in appartement zonder lift, 6 huurders in bovenwoning zonder lift en 2 huurders in een 
maisonnette. Een zeer klein deel (17 huurders) heeft een huurprijs lager of gelijk aan € 414,02. 
 

Tabel 4: gemiddelde woonduur naar huurprijs en leeftijd 
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3. Voorstel doorstroom experiment 
 
Uit de gegevens van het vorige hoofdstuk blijkt dat onze doelgroep voor de doorstroming groot genoeg 
is. Specifieke doorstroommaatregelen hebben een kans van slagen. Daarom gaan we inzetten op 
doorstroming. Dat doen we door huurders van Vallei Wonen die 60 jaar of ouder zijn voorrang te geven 
bij woningen. Dit in combinatie met het product huurkorting. 
 
Wie vormt de doelgroep 
De doelgroep die we willen laten verhuizen zijn huurders van Vallei Wonen met een minimale leeftijd 
van 60 jaar (oudste huurder). Zij moeten een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers, 
maisonnette of een bovenwoning /appartement zonder lift achterlaten. Ongeacht de huurprijs. Zij 
worden verleid te verhuizen naar een voor hen aantrekkelijke woning passend bij hun levensfase. Dit 
doen wij door hen een doorstroomvoorrang te geven. Zij verhuizen met huurkorting tot maximaal 150 
euro. Mocht de streefhuur van de nieuwe woning lager zijn dan de huidige huurprijs, dan geldt de 
laagste huur. We houden rekening met twee huren beleid en passend toewijzen. De huurtoeslag blijft 
buiten beschouwing. 
 
Aanvullende voorwaarden 

 Je moet je aanmelden bij Vallei Wonen om een doorstroomvoorrang te krijgen. Deze aanmelding 
moet voor een bepaalde datum hebben plaatsgevonden. Dit om de verhuisgeneigdheid te 
onderstrepen. Deze aanmelding is maximaal twee jaar geldig.  

 Je moet ingeschreven staan bij Woningnet Eemvallei. 

 Je mag geen betaalachterstand hebben. 

 Je mag geen overlastdossier hebben 
 
Welke woningen worden bij de pilot betrokken 
Een deel van ons woningbezit wordt gelabeld voor doorstroomvoorrang. Dit zijn gelijkvloerse woningen 
met maximaal twee slaapkamers. Betreft het een appartement? Dan moet in het complex een lift 
aanwezig zijn. Dit zijn over het algemeen woningen die passend zijn voor de levensfase van de 60+ 
ers. De woningen/complexen Citadel, Kazemat, Schans en De Orangerie zijn hiervoor uitgesloten. 
 
Aanvullende praktijkvragen 
In de praktijk kunnen we tegen een aantal praktische vragen aanlopen. Welke dat kunnen zijn en hoe 
we daar mee omgaan, staat in bijlage 1. 
 
Pilotperiode 
We willen deze maatregel inzetten voor twee jaar. We wijken met ons beleid af van de regionale 
afspraken binnen Woningnet Eemvallei. Uitgangspunt van die afspraken waren: zo min mogelijk regels 
maar wel zoveel mogelijk eenduidig. Doorstroming en beschikbaarheid zijn echter onderwerpen die bij 
menige corporatie hoog op de agenda staan, waardoor wij geen problemen verwachten. De regio wordt 
hierover geïnformeerd.  
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4. Wat maakt het experiment succesvol of vergroot de kans van slagen? 
 

 Aandacht: door een medewerker hier primair voor in te zetten en verantwoordelijk te maken voor 
het experiment. Denk aan aanschrijven woningzoekenden, huisbezoeken, voorlichting over regeling 
maar ook Woningnet, et cetera 

 Communicatie, voor de duur/tijd van het experiment! Dus niet alleen bij start, maar juist ook 
gedurende de twee jaar met aandacht voor het resultaat! 

 Maximale samenwerking binnen het netwerk met partijen als Stichting Welzijn Ouderen, PCOB en 
Senioren Belangen Woudenberg. 

 
Evaluatie na twee jaar 
Omdat het gaat om een experiment van twee jaar willen we in ieder geval na 1 jaar een stand van 
zaken, om na twee jaar te evalueren en te bepalen of het experiment omgezet kan worden naar regulier 
beleid.  
 
Het is belangrijk om bij de start alvast helder te hebben op welke onderwerpen / gegevens we 
evalueren. Hier kan bij de registratie rekening mee gehouden worden. De volgende onderwerpen 
komen in de evaluatie aan de orde.  
 

 Aantal aanmeldingen 

 Aantal gebruikte aanmeldingen 

 Kenmerken van de gebruikers, waaronder huurprijs, type achtergelaten woning, inkomen, leeftijd 

 Aantal vervallen aanmeldingen 

 Aantal primaire verhuringen 

 Lengte van de doorstroomketens 

 Realisatie van de doorstroomketens.  

 Ouderen naar kleine woning,  

 twee of meerpersoonshuishoudens naar eengezinswoningen,  

 jongeren naar starterswoningen.  

 Aantal weigeringen van doorstroom urgenten 

 Reden weigeringen van de doorstroom urgenten 
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5. Implementatie 
 
Planning 
 
juli/augustus 2017 Voorbereiding doorstroomproject 

 Advies / toestemming gemeente.  

 Advies Huurdersorganisatie 

 Informeren regio corporatie bij Managers overleg Eemvallei 

 Informeren en betrekken stakeholders 

 Communicatie 
 
september /oktober 2017 Doorstroomproject gaat van start 

 Start inloopbijeenkomst 12 september 

 Inschrijven voor pilot 

 Start doorstroomtoewijzingen per 1 november 

 Communicatie 
 
september 2018 

 Tussentijdse evaluatie 

 Informeren stakeholders, w.o. de Huurdersbelangen Vereniging Woudenberg , Gemeente 
Woudenberg en de samenwerkende corporaties Eemvallei en ouderenorganisaties. 
  

oktober2019 
Einde experiment 
 
november 2019 
Eind evaluatie met advies 
  



8 

 

Bijlage 1 
 

Er zijn een aantal situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen en vragen oproepen. In deze bijlage 
is alvast aangegeven hoe daar mee omgaan.. 
  
Meerdere urgenten?  
Reageren er meerdere “urgenten” op een voor dit experiment gelabelde woning? Dan gaan de 
medische / sociale urgenties (verleend door de gemeente Woudenberg) voor op de doorstroom-
urgenten. Reageren er meerdere doorstroom urgenten? Dan gaat degene met de langste inschrijftijd bij 
Woningnet Eemvallei voor.  
 
Aanbod van woningen uit complexen die 50/50% worden toegewezen aan zorggeïndiceerde? 
Deze complexen doen mee aan het doorstroomexperiment. Het gaat om de helft van de 50% die 
regulier gelabeld is. De overige 50% blijft voor CIZ geïndiceerde beschikbaar.  
 
Oplevering nieuwbouw dat aan de voorwaarde voldoet? 
De verhuur van een nieuwbouw complex valt voor maximaal de helft in het doorstroomproject. 
 
Inschrijven na sluitingsdatum? 
Inschrijvingen na sluitingsdatum (aanmelden doorstroomvoorrang) plaatsen op een reservelijst. Bij 
onvoldoende aanmeldingen / vernieuwde oproep kunnen deze personen definitief aangemeld worden. 
 
Doen hogere inkomens ook mee aan het doorstroomexperiment.? 
Nee. Deze inkomens krijgen geen doorstroomvoorrang. Zij kunnen reageren op passend aanbod DAEB 
of niet-DAEB, dat via Woningnet Eemvallei wordt aangeboden.  
 


