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Inleiding
I n 2 0 1 3 hebben de Utr echtse corporaties, ver enigd in de STUW, en de gemeente
Utr ec ht besloten werk te ma ken van doorstroming van oudere huurders uit gr ote
woni ngen. Hier voor zijn drie r egelingen in h et l even geroepen. STUW en de gemeente
Utr ec ht a c hten de tijd r ijp voor een evaluatie van de drie regelingen. De r esultaten
va n di e evaluatie zijn te lezen in dit rapport. Gemeente en c orporaties gebruiken de
eva l uatie om ei nd 2 015 een besluit te nemen ove r het ver volg van de maatregelen.
De s nel le lezer kan zich beper ken tot de ei ndconclusies die in hoofdstuk 6 zijn gefor mul eer d .

1.1

Drie maatregelen

Het voor na amste doel van de drie r egelingen is om meer (gr ote) woningen voor gr ote
gezi nnen beschikbaar te kr ij gen en zo de doorstroming te bevorderen. Daarnaast
kunnen a nder e doelen worden gediend: denk a an langer zelfstandig thuis wonen
(pa s sende huisvesting, decentralisatie zorg) en het wegnemen va n belemmer ingen
voor ouderen die willen verhuizen.
Het ga a t om d e vol gende drie ma atregelen:
1 . De a a nstelling van een Ve rhuisadviseur, die ei nd 2 013 aan de slag is gegaan. De
Ver hui sadviseur wor dt ingezet voor de begeleiding en het informeren van s eni or en met een (mogel ijke) verhuiswens.
2 . Kor t ing op de huurprijs voor oud ere huurders die willen ver huizen naar een kle iner e woni ng. Middels een een j arig ex periment heeft Bo -Ex hier per september
2 0 1 3 invulling aan gegeven. Begin 20 15 heeft de STUW besloten om de kortingsr egel ing stedelijk te i mplementeren.
3 . Woonr uim tever deling: oudere huurders uit een grote woning krijgen voorrang als
zi j verhuizen naar een kl einere woning. Deze maatregel is in s eptember 20 14 g ei mpl ementeerd.
De dr i e ma atregelen houden ver band met el kaar, ma ar hebben hun ei gen a chtergrond
en r egel s . In de afzo nderlijke hoofdstukken in deze r apportage wor dt dat uitgebreid
bes c hreven. Figuur 1 -1 bevat een ti jdlijn, waarop de belangrijkste momenten zijn
weer gegeven.
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F iguur 1- 1 Tijdlijn v an de onderz ochte m aatregel en

Implementatie maatregel
Woonruimteverdeling ‘Van
Groot naar Beter’
&

Bo-Ex start met experiment
Seniorenkortingsregeling

maart 2013

Gemeenteraad
stemt in met
invoering
maatregel
Woonruimteverdeling ‘Van
Groot naar
beter’.

1.2

eind
2013

december 2013

Start werkzaamheden
Verhuisadviseur in
opdracht van de gemeente
Utrecht, na voorbereiding van
een maand.

mailing van corporaties,
gemeente en Verhuisadviseur
naar 3.000 oudere
huurders met een grote
woning.

september
2014

november
2014

De gemeente Utrecht en de
STUW besluiten om de
Verhuisadviseur met één
jaar te verlengen.

Beperking doelgroep
Verhuisadviseur tot
huurders van 55 en ouder die
een grote woning achterlaten.
Reden: efficiënter werken;
met beperkte middelen meer
(doorstroming) bereiken

december 2014

eind

mei

juni

2014

2015

2015

Experiment
seniorenkortingsregeling
omgezet naar structureel
Bo-Ex (huur)beleid

Doelgroep: huurders van 60
en ouder.

Alle Utrechtse corporaties
haken aan bij een STUW
seniorenkortingsregeling.
Hiermee is de Bo-Ex
seniorenregeling beëindigd.

De corporaties en gemeente
versturen een mailing over
de drie doorstroomregelingen
naar ruim 6.000
huurders behorend tot de
doelgroep.
Dit levert enorm veel
informatieverzoeken en
nieuwe cliënten op.

Onderzoeksvragen en -aanpak

Het doel va n de evaluatie i s drieledig. I n de eer ste plaats willen we een beel d krijgen
va n de feitelijkheden (wat is er pr ecies gebeurd?). In de tweede plaats willen we a c hter ha len wat de ervaringen en o verweging en zijn van zowel de professionals die met
de r egel i ngen wer kten als de doelgroep (de verhuizende ouderen). Tot slot willen we
lessen trekken en aandachtspunten formuler en voor een (eventueel) ver volg.
1 . W a t hielden de dr ie regelingen pr ecies i n?
2 . Hoe va a k is er van d e r egelingen gebruik gemaakt?
3 . I n wel ke c ontex t zijn de r egelingen uitgevoerd en op welke wijze wa s dit van i nvl oed op het r esultaat (denk a an onderlinge s amenwerking, i nterne en ex terne
c ommuni catie, beleidswijzigingen)?
4 . W el ke bijdrage hebben de r egeling en gehad in ter men van doorstroming op de
woni ngmarkt?
5 . W a t i s het financiële effect van de ver huizingen met de kor tingsregelingen gewees t voor de c orporaties?
6 . W a t zijn de er varingen van de huishoudens die van één van de regelingen gebruik
hebben gema a kt? I n hoever re zijn zij geprikkeld sneller te ver huizen?

4

7 . Zi j n de gestelde doelen of a mbities, voor zover geformuleerd, ber eikt? En welke
l es sen kunnen we tr ekken voor een eventueel ver volg?
Aanpak
Voor de eva l uatie is gebruikgemaakt van diverse bestaande bronnen. In ieder hoofds tuk i s aangegeven op welke br onnen de inhoud is gebaseerd. De belangrijkste zijn:


De eer der e tus sentijdse r apportages over de Ver huisadviseur.



De a dmi nistratie en r egistraties van de Ver huisadviseur.



De r egi s traties over de kortingsregeling (zowel Bo -Ex a ls gezamenlijk).



De da ta base van WoningNet ten behoeve van inzicht in aantal verhuizingen met
behul p van voor rang voor ouderen.



Rondeta felgesprekken en inter views met betr okken professionals.



Tel efonisc he enquête onder deelnemende h uishoudens.

De eva l uatie is uitgevoerd in s eptember en oktober 2 015. De r esultaten zijn bespr o1
ken met de begel eidingsgroep .

1.3

Opbouw rapportage

Di t r a ppor t is a ls volgt opgebouwd. De Ver huisadviseur, de Kor tingsregeling en de
Voor r a ngsregeling worden in a fzonderlijke hoofdstukken beschreven (2 t ot en met 4 ).
I n hoofdstuk 5 komen de woningzoekenden en de c orporatiemedewerkers zelf aan het
woor d. De a fzonderlijke hoofstukken bevatten geen conclusies; die tr ekken we i n
hoofdstuk 6 .

1

Gevormd door Kel l y Bool ti nk (Porta a l ), Wouter Schepers (Bo -Ex), Ma ureen va n Es ch (Mi tros ),
Mel a ni e Kl i nke nberg (GroenWes t) en Berend Ja n Bri jder (gemeente Utrecht).
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2

De Verhuisadviseur
Sinds eind 2013 is er in Utrecht de Verhuisadviseur Senioren actief. Wat is en doet
de Verhuisadviseur precies, en wat heeft het opgeleverd? Die vragen staan centraal
in dit hoofdstuk.
Di t hoofdstuk is gebaseerd op diverse bronnen: de a dministratie van de Ver huisadvis eur ; een i nterview met de Ver huisadviseur en haar vrijwilligers; een klanttevredenhei ds onder zoek en een ges prek met pr ofessionals in het veld die met de Ver huisadv is eur s amenwerken.
I n de bi jlage zijn een a antal fragmenten uit het dagboek van de Ver huisadviseur
weer gegeven. Zi j geven een i nkijk in de da gelijkse wer kzaamheden van de Ver huisa dvi s eur.

2.1

Wat is de Verhuisadviseur?

De Ver hui s adviseur heeft als opdracht s enior en die in een (grote) s ociale huurwoning
wonen te i nformeren over en begeleiden bi j het vinden van meer passende woonruime. Het doel va n de Ver huisadviseur is aller eerst om de doorstroming op de Utr ech ts e woni ngma rkt te bevorderen . Da arbij wordt uitgegaan van het feit dat een a antal
Utr ec hts e senioren een grote (sociale) huurwoning bewo ont, terwijl deze mensen een
mogel i jke wens hebben om te ver huizen naar een beter passende (levensloopbeste ndi ge) woning, eventueel in c ombinatie met een zor gaanbod. Het wer k van de Ver huisa dviseur draagt zodoende tevens bij aan een tweede doel, namelijk h et mogelijk maken va n het zo lang mogelijk zelfstandig (blijven ) wonen in een passende woon-en
zor gsituatie.
De Ver hui s adviseur is sinds eind 2 013 actief. Na een ma and voor bereidingstijd is op 6
dec ember 2 0 1 3 daadwer kelijk gestart met het begel eiden van de eerste c liënt. In
2 0 1 4 is één vrijwilliger opgeleid tot (vrijwillig) Ver huisadviseur Senioren. In 2 015 is
het tea m ui tgebreid met twee vr ijwillig e Ver huisadviseurs. De drie vrijwilligers voeren
2
s i nds het tweede j aar het gr ootste deel van de c l iëntbegeleiding uit. De professional
houdt zi ch hoofdzakelijk bezig met de pr ojectcoördinatie, de training en begeleiding
va n de vr ijwilligers, het c reëren van de juiste r andvoor waarden, c ommunicatie, kwal itei ts bewaking en de begel eiding van c liënten i n een c omplexe situatie en/of met een
c ompl exe hulpvraag.
Doelstellingen en financiering
I n a l gemene zin moet de Ver huisadviseur bijdragen aan de doorstroming op de
Utr ec hts e woningmar kt. I n de bestuurlijke besluiten en opdrachtverlening is die doe ls tel ling gepreciseer d.

2

De profes s i onal i s Cl a a rtje Sa dée, va n Sta de Advi es .
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Het e e r st e jaar (2 014) wer d de Ver huisadviseur gefinancierd door de gemeente
Utr ec ht. De doel groep van de ver huisadviseur bestond uit a lle huurders van 6 0 en
ouder. Het s treven wa s om in één jaar tijd 7 5 verhuizingen te r ealiser en met een m i ni mum va n 5 0 .
Ei nd 2 0 14 is de opdracht a an de Ver huisadviseur voor een jaar verlengd. In 2 0 15
wor dt de Ver huisadviseur gefinancierd door de gemeente en c orporaties gezamenlijk.
3
De doel gr oep is toen beperkt tot huurders van 55 of ouder die een gr ote woning
a c hterlaten . De r eden hiervoor was efficiency: de wens om met beper kte middelen
meer door s troming op de woningmarkt te gener eren. Als r esultaat voor 20 15 zijn 75
ver huizingen geformuleerd, wa arbij is aangetekend dat een r esultaat tussen de 5 5 en
8 0 ver huizingen als realistisch wordt geacht. 7 5 ligt tegen de bovengrens van deze
ma r ge.

2.2

Communicatie en persmomenten

Het bes ta an van de Ver huisadviseur – ma ar ook van de a ndere ma atregelen die in de
vol gende hoofdstukken a an de or de komen – is op diverse ma nieren onder de a anda c ht gebracht. Er zijn diverse ma ilings gestuurd naar huurders en woningzoekenden
en pr ofessionals en i nstanties in de wel zijns - en zorgsec tor. Huurders zijn ook via a nder e ka nalen van de Utr echtse c orporaties geattendeer d, zoals het c ontact met de
KCC ’s , de website van WoningNet en na tuurlijk via ander e contactmomenten, zoals
di e met de buur ttea ms, het Vi erde Huis, of met de zorg - en welzijnsorganisaties, zoals
U-Centr a al. Via diverse a rtikelen i n de l okale en landelijke media (waaronder ook een
i tem op het NO S-Journaal) zijn de Ver huisadviseur en de a ndere ma atregelen onder
de a a ndacht gebracht.
Beha l ve die momenten zijn de Ver huisadviseur, de Kortingsregeling ook in de va kw er el d onder de a andacht gebracht. Bo-Ex en de Ver huisadviseur hebben aan divers e
c ongr essen en ex pertmeetings deelgenomen. De Kortingsregeling heeft in 2 01 5 de
Pa r ticipatiepluim Utr echt ontvangen. En de Utr ec htse aanpak is een voor beeldprojec t
gewees t i n de Staat van de Volkshuisvesting (opgesteld door het Ministerie van BZK).
I n de bi jlage is een ui tgebreid overzic ht op genomen van de communicatie en per smomenten.

2.3

Werkw ijze van de Verhuisadviseur

Het i ni tiatief voor ondersteuning door de Ver huisadviseur ligt in principe bij de huu rder. I n de mees te gevallen neemt de huurder contact op met de Ver huisadviseur.
Soms wor dt een huurder in c ontac t gebracht met de Ver huisadviseur door een c orp or a tiemedewer ker of een pr ofessional uit de welzijn- of -zorgsec tor. Middels een intakefor mulier wordt de huurder geregistreerd , wordt de ondersteuni ngsvraag i n beeld

3

Een eengezi nswoning of een a ppartement met mi ni maal vi jf ka mers , of een oppervl a kte va n
mi ni ma al 80 vi erka nte meter.
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gebr a cht, en indien gewenst wordt een a fspraak gemaakt voor een oriënterend g es pr ek.
Di t ges prek vindt in de r egel plaats bij de huurder thuis. Tijdens het ges prek vormt de
Ver hui sadviseur zic h een beel d van de persoonlijke situatie, de woonwensen en de
mogel i jkheden voor een huurder. De Ver huisadviseur heeft een klapper samengesteld
met ui tgebreide infor matie op wijkniveau over wooncomplexen en voorzieningen
voor de doelgroep. Hier mee kan zij a ctuele i nformatie over het bestaande wonin ga a nbod geven, a ansluitend op de wensen van de huurder.
De Ver hui s adviseur schept met een c liënt een r eëel beel d van de ver huismogelijkh eden. O ok pr obeer t de Ver huisadviseur c l iënten te ver leiden zich br eder te oriënteren.
Door de knel punten, die een c liënt er vaart om een da adwerkelijke verhuissstap te
ma ken, te benoemen en op te l ossen, wordt de cliënt geholpen bij het nemen va n een
bes l issing. Door het managen van de verwachtingen en door het zoeken naar oploss i ngen, probeer t de Ver huisadviseur de huurder gerust te s tellen. Tevens wordt het
netwer k va n de huurder in kaart gebracht, opdat familieleden, vrienden en/of kenni ss en mogel ijk ook een hel pende hand kunnen bie den bij het zoekproces en bij de
eventuel e ver huizing. De Ver huisadviseur probeert zoveel mog elijk van ‘ei gen krac ht’
ui t te ga a n en de begeleiding dus toe te s pitsen op daar waar ec ht nodig. De begeleidi ng van de Ver huisadviseur is vrijblijvend en wordt gestopt als de c liënt hier niet
l a nger prijs op stelt.
De Ver hui sadviseur pr obeert ook praktische drempels weg te nemen. Zo kan de Ver hui sadviseur senioren in c ontact brengen met bijvoorbeeld een ver huisbedrijf indien
men ni et ka n ter ugvallen op hun s ociale netwer k. In uitzonderlijke gevallen gaat de
Ver hui sadviseur mee ti jdens het bezichtigen va n de nieuwe woning of het tekenen
va n het huurcontract.
De ma te wa a r in de Ver huisadviseur ondersteuning biedt, is afhankelijk van de zelfredza a mheid van de huurder. Uitgangspunt is dat huurders zoveel mogelijk zelf naar een
woni ng zoeken. Indien de huurder zelf – of met hul p van kinder en of buren – ka n reager en op het a a nbod, bestaat de ondersteuning van de Ver huisadviseur voor namelijk
ui t het ‘op weg hel pen’. Voor huurders die niet zelfstandig kunnen reageren (bijvoo r beel d omda t ze niet over internet besc hikken), r eageert de Ver huisadviseur namens
hen. Voor da t ze een r eactie plaatst, wordt de huurder benaderd om zeker te weten of
de c l i ënt geïnteresseer d is in de woning.
Hulpmiddelen samengevat
Ui t het voor gaande wor dt duidelijk dat het wer k van de Ver huisadviseur maatwer k is.
De bi j drage of ondersteuning die de Ver huisadviseur l evert, verschilt van c liënt tot
c l iënt, afhankelijk van de persoonlijke situatie. W e kunnen de volgende hulpmiddelen
onder s cheiden:
1 . Or ië nte ren e n infor mer en. De Ver huisadviseur kan huurders in een grote sociale
huur woning infor meren over en begeleiden bij het vinden van een a ndere pa ss ende (l evensloopbestendige) woning. Dit gebeurt vooral door het inzichtelijk
ma ken va n de woonwensen en de mogelijkheden. Zeer belangrijk hierbij is de
kl a pper die de Ver huisadviseur heeft samengesteld, met i nformatie over woni n-
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gen, wa a r onder de huurprijs, het aantal kamers van de woning en ex tra voor zi eni ngen. Daarnaast kan de Ver huisadviseur de c omplexiteit van de diverse r egelingen over zi chtelijk maken en hierover de juiste informatie verschaffen.
2 . Voor be r eide n. De Ver huisadviseur kan huurders op weg hel pen met het zoeken
na a r een woning. Denk bijvoorbeeld a an het i nschrijven bij WoningNet en het bekend ma ken met het zoeken naar een woning. Daarnaast helpt de Ver huisadviseur
bi j het ‘op orde brengen van de papierwinkel’, zoals het aanvragen van een i nkomens ver klaring, een ur gentiever klaring of een verhuurdersverklaring . O ok kan de
Ver hui sadviseur helpen bij het inzichtelijk ma ken van de financiën, bij voorbeeld
door het ma ken van een proefberekening, zodat helder is hoeveel huurtoeslag de
c l iënt bij ver huizing kan ontvangen.
3 . Zoe ke n/vinden van e e n w oning . De Ver huisadviseur houdt het a ctuele woninga a nbod op WoningNet i n de gaten en kan huurders attender e n op aanbod dat
pa s t bij hun woonwensen en situatie. Behalve het i n de gaten houden van het
a a nbod kan de Ver huisadviseur ook r eager en namens de huurder. Dit doet de
Ver hui sadviseur a lleen na overleg met de c liënt. Een volgende stap is het helpen
bi j een b ezichtiging en uiteindelijk het a ccepteren van de woning. Naast inform er en, ga at de Ver huisadviseur in s ommige gevallen ook mee met de c l iënt naar een
bezi c htiging. Ten slotte helpt de Ver huisadviseur bij het doorver wijzen naar divers e ver huisinstanties indien wer kelijk besloten wordt tot verhuizing.

2.4

287 cliënten, 74 verhuizingen

De r es ul taten van het wer k van de Ver huisadviseur zijn in ta bel 2 -1 samengevat. De
c i jfers zijn gebaseer d op de a dministratie van de Ver huisadviseur .
Tabel 2- 1 Ov erz icht res ultaten Verhuis adv is e u r ( tot eind ok tober 2015)

Aange m e lde cliënten

Ve r huisde clië nte n

2014

177

3 3 , wa a rvan 1 7 een gr ote woning ac hterlieten

2015

110

4 1 , wa a rvan 3 3 een gr ote woning ac hterlieten

Tot aal

287

7 4 , w aar van 5 0 ee n gr ote w oning achterlieten

Tot ei nd oktober 2 015 heeft de Ver huisadviseur 2 87 c liënten ingeschreven. Da t ging
i n r uim 1 30 gevallen gepaard met een huis- of kantoor bezoek. Ruim de hel ft van de
c l iënten bewoont een zogenaamde gr ote woning. Daarnaast zijn i nformatiever zoeken
a fgehandeld per telefoon, post en e-mail. O mdat deze mens en geen verder e begele idi ng nodig hadden, of niet tot de doelgroep behoorden, zijn zij niet als cliënt inges c hreven. O ngeveer de helft van de c liënten die zich in 2 0 14 inschreven bewoonden
een gr ote woni ng; i n 2 01 5 was dat 1 00%.
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I n j uni 2 0 15 hebben de c orporaties en gemeente s amen een brief gestuurd naar ruim
6 .0 0 0 huurders behorend tot de doelgroep. Dit heeft in die periode tot veel reacties,
i nformatiever zoeken (ruim 1 5 0) en nieuwe cliënten geleid (42 nieuwe cliënten inges c hreven).
Ni et a l le huurders die c ontac t hebben gehad met de Ver huisadviseur zijn daadwerkel i jk ver huisd. Ten minste 7 4 c liënten hebben de stap naar een ni euwe woning g ema a kt. I n het eer ste jaar heeft de i nzet van de Ver huisadviseur bijgedragen aan 33
ver huizingen, voor 2 015 staat de teller op 4 1 verhuizingen. Ruim de hel ft was huurder
va n Mi tros, wat gelet op de omvang van het bezit van Mitros voor de ha nd ligt. 50 van
de 7 4 c l iënten lieten een gr ote woning a chter (67%).
Deze geta l len van de verhuisde c liënten zijn afkomstig van de a dministratie van de
Ver hui sadviseur. Ze zijn gebaseer d op wat de Ver huisadviseur vanuit de begeleiding
zel f weet of op ba sis van cliënten die hun verhuizing a an de Ver hu isadviseur doorge4
ven. He t is aanne m elijk dat het we rkelijke aant al verhuisde clië nte n hoger ligt . Uit
een i ndi catieve analyse van de voor deze evaluatie beschikbare cijfers van WoningNet
bl ijkt dat het om ten mi nste 6 -8 ex tra ver huizingen zou gaan.
I n Fi guur 2 -1 staan c irkeldiagrammen waarin de ver huizers zijn uitgesplitst naar hui shoudenssamenstelling en leeftijd. In de figuur is te zi en dat de meer derheid van de
ver huisde huishoudens uit één per soon bestaat en d at de helft 75 jaar of ouder is.
Voor a l onder die l aatste groep zitten veel kwetsbare ouderen.
F iguur 2- 1 Achtergron dk e nm er k en v erhuiz ers

Huishoudenssamenstelling
alleenstaanden

samenwonenden

Leeftijd
45-64 jaar

65-74 jaar

75 jaar en ouder

16%

20%

51%
33%
80%

4

Zo bl eek bi jvoorbeeld a l ti jdens het na bellen va n cl i ënten i n het ka der va n een eerdere ha l fja a rl i jks e eva l ua tie dat er cl i ënten wa ren verhui s d buiten het zi cht va n de Verhui s a dvi seur.
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2.5

Ervaringen van de Verhuisadviseur5

De bevi ndingen van de Ver huisadviseur en haar vrijwilligers zijn een belangrijke bron
va n i nfor matie voor de evaluatie. De bel angrijkste er varingen en bevindingen zijn in
deze pa r agraaf samengevat.
Ervaringen
De Ver hui s adviseur er vaart dat er veel behoefte is aan hulp bij het zoeken n aar een
woni ng bij oudere huurders. Da t blijkt uit de vele r eacties en uit het wer k zelf. I n ee r s te i nstantie draait het da n om het verstrekken van informatie en het in beeld br e ngen va n knelpunten en oplossingen. Daar naast is het van belang dat de Ver huis advis eur een r elatie opbouwt met de c liënt zodat vertrouwen ontstaat. Van daaruit ku nnen c l iënten worden gemotiveerd hun horizon te ver breden.
De er va r ing is dat het vaak gaat om praktische za ken, zoals het a anbieden van de j ui ste i nformatie en om het op weg hel pen bij het zoeken naar een woning. Bijvoorbeeld:
hoe s c hrijf i k me i n, hoe kan ik reageren, welke woningen zijn voor mij aantrekkelijk?
De i ns c hatting is dat een vijfde van de senioren waarvoor de Ver huisadviseur zoekt,
ni et bes chikt over een c ompu ter en dus niet zelf kan r eageren. Familie of kennissen
bl ijken voor sommigen ook geen uitkomst.
De voor na amste r eden voor een verhuiswens is veelal terug te voeren op de gezon dhei d va n de huurder of het feit dat de woning niet meer past (te gr oot, trappen , tuin),
zo i s de er varing van de Ver huisadviseur. Soms zijn het ongeruste kinderen die het
wens el ijk vinden dat hun ouder(s) op de juiste plek van hun oude dag kan/kunnen
geni eten en met zor g nabij, indien nodig.
Meerwaarde
O p ba sis van die er varingen wo rdt duidelijk wa ar de meer waarde van de Ver huisadvis eur i n zit. I n de eer ste plaats is de pe rsoonlijke be nader ing van gr oot belang. Zonder
di e bena dering lukt het niet een r elatie op te bouwen en cliënten op weg te helpen.
Da a r komt bij dat de Ver huisadviseur neutraal e n onafhanke lijk is (dus niet werkzaam
i s bij een c or poratie of gemeente); dat draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in
ha a r stellen. Het feit dat de Ver huisadviseur corporatie -overstijgend wer kt en een
ui tgebr eid netwerk heeft stelt haar i n s taat effectief te wer k te ga an.
De Ver hui s adviseur beschikt over re le vante ke nnis. De Ver huisadviseur kent de in s en
o uts va n alle regels rondom de woningtoewijzing. Daar wordt niet a lleen door de
c l iënten, ma ar ook de medewer kers van c orporaties regel matig een ber oep op g eda a n, zo is de er varing. Die kennis heeft ook betrekking de gesc hikte woningvoor raad
en het a a nbod. De Ver huisadviseur kan de c liënten, a an de ha nd van de klapper, een
gedeta illeerd beeld geven over ander e woningen.
De Ver hui s adviseu r lever t m aatwe rk: de bijdrage aan het zoeken en vinden van een
ges c hikte s eniorenwoning is bij ieder e cliënt a nders . Dat past goed bij de situatie van
5

Deze pa ra gra a f i s gebaseerd op een rondeta felgesprek met Verhui s advi seur Cl a a rtje Sa dée
en ha a r vri jwi l l i gers Coby va n Oos ten en Sjouk Mi nk.
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de doel gr oep, die er g verschillend is. Denk a an de ver schillen in r edenen om te ve r hui zen, de zelfredzaamheid van de kandidaat, de ma te waarin de omgeving kan o nder s teunen, de verschillen in er varen belemmeringen. Het i s moeilijk a an te geven
wa t de door slag geeft bij een ver huizing. De Ver huisadviseur er vaart dat de invoering
va n de s enioren kortingsregeling a fgelopen mei mensen een trigger is geweest om te
ga a n nadenken over een eventuele ver huizing. Samen met de voor rangsregeling en de
Ver hui sadviseur heeft Utr echt daarmee een s et van drie instrumenten om de doo rs tr oming te bevorderen.

2.6

Klanttevredenheidsonderzoek6

De Ver hui s adviseur heeft ook zelf onder haar ver huisde cliënten een kort klanttevr edenhei dsonderzoek gehouden, bij wijze van nazorg. Dat onder zoek bestond uit een
kl ei n aantal vragen. Uit 3 3 ingevulde enquêtes komt het volgende beeld:
I n het a l gemeen kan worden gesteld dat de ver huizers (zeer) positief zijn over de ve r r i c hte wer kzaamheden van de Ver huisadviseur. De overgrote meer derheid (29 hui shoudens , zo’n 9 0%) vindt dat de Ver huisadviseur hen nuttige informatie heeft vers tr ekt en dat de Ver huisadviseur voldoende met de huur der heeft meegedacht. 6 9 %
va n de ver huisde huishoudens is van meni ng dat d e dienstverlening van de Ver huisa dviseur ook heeft bijgedragen aan de s tap om daadwerkelijk te ver huizen .

2.7

Samenw erking in het veld7

De Ver hui s adviseur wer kt in de dagelijkse praktijk niet alleen samen met ver huurm edewer ker s van c orporaties (zie hoofdstuk 5), maar ook met wi jkprofessionals. Bijvoor beeld leden van buurtteams en medewer kers bij zorginstellingen .
Ui t di e s amenwerking blijkt dat het ma atwer k en de i ntensieve begeleiding die de
Ver hui sadviseur kan leveren, van enorme meer waarde zijn voor niet alleen de oud er en, ma a r j uist ook de kwetsbare gr oepen. Denk a an mensen met ps ychische probl emen, s oc iaal isolement, mensen met nauwelijks financiële middel en en de 7 5+ers.
Voor veel va n deze mensen is het zoeken aar een woning via inter net (of de telefoon)
s i mpelweg een te gr ote opgave. Ze kunnen zich op die ma nier nauwelijks een beeld
vor men va n hun mogelijkheden. Bovendien ‘past’ de r egulier e wer kwijze nie t: 2 4 uur
de ti j d om te r ea ger en op een a anbieding wordt bijvoorbeeld als kort er varen.
Zi j kunnen bovendien nauwelijks ter ugvallen op ander en die daarbij kunnen helpen.
Ze weten ni et wa t hun mogelijkheden zijn, zien erg op tegen verhuizen, inpakken en
het ui tzoekwerk. Het gaat om mens en die a an de ha nd moeten worden genomen en
di e zonder die begeleiding niet verhuizen. Voor de verhuizingen zelf wordt door bi j6

Deze pa ra gra a f i s gebaseerd op i nterne gegevens va n de Verhui s advi seur ui t de Kl a nttevredenhei dsonderzoeken.

7

Deze pa ra gra a f i s gebaseerd op een rondeta felgesprek met Ri a Di jkstra (buurttea m Lune tten), Conny Pri vée (kl a nta dvi seur Vecht en IJs s el), Mi ri a m Weeri nk (Al trecht), Cl a a rtje Sa dée
(Verhui s a dvi seur) en Coby va n Oos ten.
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voor beeld de buurteams geprobeer d vrijwilligers te ver zamelen, die da adwerkelijk
i npa kken en ver huizen; zo ver gaat de (noodzakelijke) ondersteuning soms. Aa ngegeven wor dt da t het moeilijk is om der gelijke vrijwilligers te vinden.
Twee c onc r ete zaken spelen bovendien een belemmer ende r ol. In de eerste plaats de
fi na nciën. Een verhuizing kost simpelweg geld wat er niet altijd is; de nieuwe woning
i s immer s niet ‘woonklaar’. Dan gaat het dus nog niet over de vaak hogere huurprijs
va n de ni euwe woning. Een tweede bel emmering is de s taat van de huidige woning.
De ver ei sten r ondom de staat van de a chter te laten woning s chrikken af, omdat de
s i mpelste handelingen als het stoppen van gaten en het ver wijderen van vloer en al
een s er i euze opgave kunnen zijn.
De pr ofessionals die met de Ver huisadviseur s amenwer ken zijn zeer te s preken over
di e s a menwer king. De k orte lijntjes en persoonlijke aandacht worden gewaardeerd en
dr a gen bij a an het s ucc es van de Ver huisadviseur. Ze zijn overtuigd van de meer waa rde va n de Ver huisadviseur.
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3

De Kortingsregeling
Dit ho o fdstuk is g e wijd a an de Kortingsregeling. We m a ken onderscheid
na a r he t e xpe rim ent van B o -Ex e n de da arop vo lge nde re geling van ST UW.
Di t hoofdstuk is gebaseerd op bestaande rapportages van Bo -Ex en r egistraties van de
c or poraties. In de bijlage is een i ndicatieve ber ekening opgenomen van het financiële
effec t va n de gerealiseer de ver huizingen.

3.1

De Seniorenkortingsregeling Bo-Ex

I n het na jaar van 2 013 is Bo -Ex gestart met het ex per iment Senioren kortingsregeling.
Het i ns trument was bedoeld om de doorstroming van oudere huurders naar kleinere,
meer pa s sende woningen, te bevorderen. De a anname daarbij is dat de huursprong
di e va ak met zo’n ver huizing gepaard gaat een belemmer ing vormt voor ouderen om
te ver huizen. Door middel van een korting op de nieuwe huurprijs wordt die bele mmer i ng weggenomen, zo is de geda chte .
Kenmerken van de regeling
Huur ders die meededen a an de r egeling namen hun ‘oude’ kale huur mee, met een
ops lag van maximaal €5 0. Indien de deelnemer tot de huurtoeslagdoelgroep behoo r8
de, wer d een deel va n de hogere huurprijs gedekt door de huurtoeslagregeling .
Fi guur 3 -1 bevat een over zicht van de kenmerken van het Senioren kortingsregeling
va n Bo-Ex .
F iguur 3- 1 K enm erk en S eniorenk ort in gs reg eli n g B o- Ex ( eind 2013 t/m april 2015 )



Huur ders van Bo -Ex van 6 0 jaar en ouder.



De hui dige woning is een grote woning van Bo -Ex (4 kamers of meer ).



De ni euwe woni ng is een ‘kleine woning’ va n Bo-Ex (maximaal 3 kamers).



De hui dige huurovereenkomst moet worden opgezegd.



Huur ders nemen hun k ale huur prijs mee met een ma x i male opslag van € 50 .

Evaluatie van de regeling
I n tota al hebben 9 huurders van Bo-Ex van de Senioren kortingsregeling gebruikgema a kt.

8

Afha nkel i jk va n de huurpri js va n de woni ng na tuurl ijk.
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Di e huur ders verr uilden allemaal een 4 of 5 -kamerwoning met een ka le huurprijs tu ss en de € 4 3 0 en € 5 80 voor een 2 -of 3 -kamerwoning. De kale huur prijzen van de kleine
woni ngen moesten gemiddeld genomen met € 7 8 worden gekort (met een ui tsc hieter
va n r uim € 200 ). I n totaal l iep Bo-Ex dus zo’n € 701 aan huurinkomsten mis per maand.
Va n de a c htergelaten woningen wer d de huur geharmoniseerd. D e totale ha rmonisati evoordeel bedroeg ma andelijks € 674 . In totaal is het eindresultaat dus negatief: zo’n
€ 2 5 a an kale huur per ma and. Dit bedrag was hoger geweest als 4 van de a chter gel aten woni ngen zich niet in een sloopcomplex hadden bevonden. Zonder die 4 woni ngen wa s het s aldo positief: € 57.
9

Eindoordeel Bo-Ex

Bo-Ex s preekt van een over wegend positief effec t van de r egeling ; de r egeling kost
geen gel d en dr aagt bij a an ver huisbewegingen die volkshuisvestelijk gewenst zijn en
de door stroming bevorderen. De wetenschap dat het a antal gerealiseerde verhuizi ngen s ter k toeneemt a ls de r egeling Utrec ht-breed wordt ingevoerd , verster kt het positi eve oor deel van de c orporatie. De gr ote s troom positieve publiciteit in de vakwereld
en de l okale waardering voor het i nitiatief zijn eveneens een belangrijk resultaat.

3.2

Kortingsregeling voor senioren

Va na f 1 mei 20 15 zijn de ander e Utrec htse c orporaties aangesloten bij de r egeling.
Hi er toe wer d begin 2 015 besloten. De Bo-Ex Seniorenkortingsregeling is toen in feite
beëi ndigd. Ten tijde van deze besluitvorming is door de corporaties gesproken over de
vr a ag wat de voorwaarden van de r egeling zouden moeten zijn. Door onder andere
Bo-Ex i s destijds geijverd voor een breed opgezette r egeling (waar van naar ver wachti ng veel gebruik gemaakt zou worden). Uiteindelijk is er voor gekozen de regeling
ger i c ht in te zetten en de c riteria voor de Kortingsregeling zo veel mogelijk te l aten
a a nsluiten bij die van de Voor rangsregeling en de Ver hu isadviseur. Destijds is ook
a fges proken dat er voorlopig geen verevening plaatsvindt.
I n j uni 2 0 15 zijn r uim 6 .00 0 huurders door middel van een brief namens de wetho uder en de Utr ec hts e woningcorporaties geïnformeerd over de kor tingsregeling, de
voor r angsregeling en de Ver huisadviseur.
Kenmerken van de regeling
Beha l ve Bo -Ex nemen Mitros, Portaal en GroenWest deel a an de Utr ec htse regeling.
De ver wa c hting is dat door het veel grotere a anbod de keuzemogelijkheden voor woni ngzoekenden toenemen en de r egeling dus meer zal worden gebruikt (wat bijdraagt
a a n de doorstroming). In figuur 3 -2 zijn de kenmer ken van de huidige r egeling opg enomen. De l eefti jdsgrens voor de regeling is verlaagd, naar 5 5 en ouder, zodat deze
a a nsluit bij de Voor rangsregeling. Rec entelijk is besloten ook regiogemeenten toe te
10
l a ten tot de kor tingsregeling, waaronder Ni euwegein, Stichtse Vec ht en Bunnik .

9

Geba s eerd op het memo a a n het DO d.d. 27 mei 2015.

10

Per 1 s eptember 2015 geëffectueerd.
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F iguur 3- 2 K enm erk en K ortings rege lin g v oor s enioren ( v anaf 1 m ei 2015)



Huur ders van 5 5 jaar en ouder.



De hui dige woning is een eengezinswoning of appartement van 4 kamers of meer
va n Bo-Ex , Mitros, Portaal of Gr oenwest in Utr echt.



De ni euwe woni ng is een 1 tot 3 -kamer woning van Bo -Ex , Mitros, Portaal of
Gr oenwes t in Utrec ht.



De hui dige h uurovereenkomst moet worden opgezegd.



Huur ders nemen hun kale huur prijs mee met een ma x i male opslag van € 50 .

De regeling in cijfers
Tot medi o s eptember 2 01 5 hebben 1 4 huurders die zijn verhuisd van de kortingsregel i ng voor senioren gebruik gemaakt. Zij ver huisden van een woning met 3 tot 5 k amer s na ar een woning met 2 of 3 kamers. Va n de ac htergelaten woningen varieerde
de ka l e huur prijs tussen € 424 en € 607 .
De ka l e huurprijzen van de ‘nieuwe woningen’ moesten met gemi ddeld € 7 9 worden
gekor t, met een ui tsc hieter van € 20 4 voor een woning van B o-Ex in Hof van Tr answijk
(s tr eefhuur € 679 ).
Va n de 1 4 a c htergelaten woningen wer d de huurprijs geharmoniseerd met gemi ddeld
€ 1 2 9 (kale ma andhuur). Dat effect is dus gr oter (in euro’s) dan de korting die is verl eend; het s aldo is € 50 per ma and per woni ng.
De a c hter gelaten woningen waren van Portaal ( 1 0 keer) en Mitros ( 4 keer). De woningen wa a r op de kor tingen zijn verleend zijn van Portaal (9 keer ) en Bo -Ex (5 keer). Vier
va n de ka ndidaten verhuisden in het kader van De Stroomversnelling (r enovatie van
woni ngen in Bloemstede, Ma arsen) . Door een a dministratieve fout zijn de woningen
di e Mi tros met de kortingsregeling heeft ver huurd niet geregistreer d. W e weten dus
ni et om hoeveel woningen dat gaat.
Nazorg
Aa n de 1 4 deel nemers is gevraagd of zij zonder de korting ook zouden zijn verhuisd.
Va nwege de kl eine a antallen kunnen we hier geen conclusies a an verbinden, ma ar we
oms c hrijven de r eacties hier toch. 5 van hen zeggen zonder kortingsregeling ook te
zi j n verhuisd, waarbij één per soon a anvoert dat er sprake i s van een medi sche noo dza a k. Iema nd anders voegt toe da t hij dan wellicht naar een a ndere woning zou zijn
ver huisd. Eén deelnemer zegt zonder kortingsregeling niet te zi jn ver huisd.
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4

De Voorrangsregeling
In dit ho o fdstuk staat de vo orrangsrege ling vo or s eniore n ce ntraa l, die in het
na ja a r va n 2 0 14 inging.
Di t hoofdstuk is gebaseerd op a dministratie van de corporaties en cijfers van W oni ngNet. I n bijlage 4 is een uitbreide ber ekening van het volkshuisvestelijk effect van
de r egel i ng opgenomen, die in para graaf 3 van dit hoofdstuk is s amengevat.

4.1

Hoe w erkt de voorrangsregeling?

I n ma a rt 2 01 3 is door de Utr ec htse gemeenteraad besloten om ouderen die een gr ote
woni ng ac hterlaten voorrang te geven op a ndere woningzoekenden, met a ls doel de
door stroming te bevo rderen. De ma atregel is uiteindelijk in s eptember 2 01 4 van
kr a c ht geworden. O ver de implementatie van de ma atregel is dus bijna ander half j aar
11
gega a n .
Va na f 1 0 s eptember 2 0 14 geldt in de gemeente Utr ec ht een voorrangsregeling voor
huur ders van 5 5 jaar en ouder die een gr ote woning a chterlaten en verhuizen naar
een kl ei nere woning. Woningzoekenden die a an die c riteria voldoen, gaan voor op
a nder e woningzoekenden. Als een woningzoekende r eageert, c ontroleert WoningNet
a utoma tisch of de woningzoekende a an de ei sen voldoet en van de voorrangsregeling
gebr ui k kan maken.
Fi guur 4 -1 bevat een over zicht van de kenmerken van de regeling.
F iguur 4- 1 K enm erk en Voorrangs re geli n g v oor s enioren ( per 10 s eptem ber 2014)



Huur ders van 5 5 en ouder die een c orporatiewoning huren in Utr echt (of Nieuwegei n )



De hui dige woning is een 1 ) eengezinswoning of 2 ) a ppartement van mi nimaal
12
8 0 m² óf met ten mi ns te 5 kamers



De ni euwe woni ng is een gelijkvloerse en zonder tr ap toegankelijke 1 tot 3 ka mer woning



De ni euwe woni ng is van Mitros, Portaal, Bo -Ex, SSH of Gr oenWest.



De hui dige huurovereenkomst moet worden opgezegd



Zi j n er meer mensen die een ber oep doen op deze voor rangsregeling, dan wordt
de onder linge volgorde door i nschrijftij d bepaald.

11

De verkl a ri ngen hi ervoor zi jn geen onderdeel geweest va n di t onderzoek.

12

Ma i s onnettes en beneden- bovenwoningen va l l en ook onder de ca tegori e ‘a ppartementen’.
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Na a s t de voorrangsregeling voor senioren gelden diverse a ndere toewijzingsregels.
Beha l ve de i nkomenseisen en ur gentier egels is voor senioren met na me de volgende
r egel van belang voor de vr aag of zij versneld voor een woning in a anmer king komen:


Aa ngeboden woningen kunnen met voor rang w or de n t oege wezen aan m ensen
van 6 5 of oude r (deze r egel is gekomen in plaats van het vroegere s eniorenlabel).
O ver i gens wordt dit leeftijdscriterium vanaf 2 01 6 vervangen door een i ndicatie.

Al met a l kunnen senioren dus met behoorlijk wat toewijzingsregels of voorrangsregel s te ma ken krijgen als zij rea geren op een woning. Dit heeft er mee te ma ken dat de
c or poraties ook a ndere doelen nastreven, zoals het doelmatig benutten van het a a nbod a a n grote of s eniorenwoningen. De Voorrangsregeling voor s enioren heeft de
l a agste prioriteit; de a ndere voorrangsregels zijn dus belangrijker. De veelheid a an
toewi j zingsregels wordt geïllustreerd in de a dver tentie in figuur 4 -2. Daarbij valt op
da t de voor rangsregeling voor seni oren die een gr ote woning a chterlaten (in tege ns tel ling tot andere voorrangsregels) niet genoemd staat in de adver tentie.
F iguur 4- 2 D etails woningadv ert en tie in Utrecht, s eptem ber 2015 ( arcering R IG O)

4.2

De regeling in de praktijk

O m een beel d te kunnen vormen van de pr aktijk hebben we WoningNet gevraagd om
gegevens a an te leveren over de verhuringen in de regio Utrec ht (vanaf 2 0 13).
I n de gegevens die WoningNet geleverd heeft, komen 82 6 verhuurde woningen v oor
wa a r op de voorrangsregeling van toepassing wa s: 63 4 in Utrec ht en 1 9 2 in Nieuw e-
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gei n. Bi j al deze woningen was de voorrangsregeling voor senioren die een gr ote w oni ng a chterlaten één van de sorteerc riteria die WoningNet gebr uikt heeft om de r an gor de va n de rea cties te bepalen. Het eer ste huurcontract is gesloten op 1 oktober
2014.
Ni et a l le woningen waarop de voorrangsregeling van toepassing was, zijn verhuurd
a a n ouderen vanaf 5 5 j aar. Figuur 4 -3 illustreer t dat bijna de helft van de woningen
met de voor r angsregeling i n Nieuwegein en meer da n de helft van die woningen met
de voor r angsregeling in Utr echt zijn verhuurd a an woningzoekenden die j onger zijn
da n 5 5 jaar.
F iguur 4- 3 Leef tijds v erdelin g ges laagde woningz oek e nd en bij v erhuringen m et
v oorrangs re gel in g

Nieuwegein

Utrecht

10

33
tot 25 160
jaar

33

60

tot 25 jaar

25-34 jaar

25-34 jaar
213

35-44 jaar
17

40

35-44 jaar

45-54 aar

45-54 aar

55-64 jaar
105
vanaf 65 jaar

55-64 jaar
vanaf 65 jaar

32

55

68

De ver kl aring hier voor ligt in het feit dat de voorrangsregeling bij lang niet alle verh ur i ngen doorslaggevend is geweest bij de toewijzing (zie ta bel 4 -1 ). Sle chts 69 verhuur de woningen zijn t oegewezen op grond van he t vr ijm ake n van e en gr ote w oning. Bi j 3 09 woningen gaf een a ndere voor rangsregel de doorslag, bijvoorbeeld een
i ndicatie, de voorrangsregel voor woningzoekenden van 65 en ouder of stadsvernieuwi ngs urgentie. De ov erige 4 46 woningen zijn op basis van wac httijd t oegewezen, o mda t geen enkel e woningzoekende met voorrang belangstelling had.
Va n de 6 9 ges laagde woningzoekenden die vanwege het vrijmaken van een gr ote w oni ng voorrang hebben gekregen zijn er 5 6 ouder dan 6 5 jaar, 1 2 tussen 55 en 6 5 jaar
en 1 tus s en 4 5 en 5 5 j aar.
Tabel 4- 1 D oors laggev en de v oorrangs k e nm e rk bij v erhuringen waarbij de v oo rrangs regeli ng v an toepas s ing is

Vrijmaken grote woning
Andere voorrang
Wachttijd
Onbekend
Totaal

Nieuwegein
14
7%
63
33%
114
59%
1
1%
192
100%

Utrecht
55
9%
246
39%
332
52%
1
0%
634
100%

Totaal
69
8%
309
37%
446
54%
2
0%
826
100%
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4.3

Volkshuisvestelijke effecten

Het bel a ngrijkste volkshuisvestelijke effect dat de c orporaties met de voor rangsregel i ng willen bereiken , is het bevorderen van de doorstroming. De r ede nering is als
vol gt:


De woni ngen die met voorrang zijn ver huurd zouden zonder deze r egeling ook zijn
ver huurd , maar aan andere w oningzoekenden .



De woni ngzoekenden die een woning krijgen met de voorrangsregeling laten vake r e e n grote sociale huurw oning achter (als gevolg van de voorwaarden) dan de
woni ngzoekenden die de woning a nders (zonder voorrangsregeling) zouden hebben gekr egen.



Het type woni ngen dat wordt a chter gela ten door de woningzoekenden die een
woni ng krijgen met de voorrangsregeling, levert bij ver huring vaker doorstroming
op da n a ndere woningen.

O m deze r edener ing te toetsen aan de praktijk gaan we op basis van de WoningNet gegevens één voor één i n op de bovenstaande punten. I n de bijlage is een uitgebreide
13
oms c hrijving van de wer kwijze opgenomen . We volstaan hier met de s a menvatting.
Andere woningzoekenden
I n pa ragraaf 4 .2 hebben we gec onstateerd dat bij 6 9 van 82 6 verhuringen de voo rr a ngsregeling de doors lag heeft gegeven bij de toewijzing. De vr aag is of die 6 9 g es l aagde woningzoekenden ook zonder die voorrang deze woningen zouden hebben
gekr egen. Da arvoor hebben we opgebouwde wachttijd van de geslaagde woningzo ekenden ver geleken met de wa chttijd van de o verige kandidaten.
Bi j 5 0 van de 6 9 verhuringen had de geslaagde woningzoekende, die gebruik heeft
gema a kt van de voorrangsregeling, niet de hoogste wa chttijd. Dat betekent dat er
a nder e woningzoekenden boven hen zouden zijn geëi ndigd , a ls ze geen voorrang hadden geha d. Voor 1 9 geslaagden met voorrang geldt dat ze wel de langste wa chttijd
ha dden: zij hadden de voorrang dus niet nodig om op de eer ste plek te eindigen.
Bi j de mees te (7 2%) van de 6 9 ver huringen zouden de woningen zonder de voorrang sr egel ing dus aan ander e woningzoekenden zijn toegewezen.
Meer doorstroming door meer toewijzingen aan doorstromers (direct effect)
Bi j de 6 9 ver huringen waarbij de voor rangsregeling doorslaggevend is geweest, zien
we da t 3 0 van deze ver huringen (4 3%) binnen een ha lf jaar weer een a ndere ver h u14
r i ng hebben opgeleverd . Da t percentage is veel hoger dan bij de woningen waar de

13

In overl eg met de opdra chtgever hebben we er bewus t voor gekozen geen verhui s ketenan al ys es te doen. Zo´n a na l ys e zou i n de ui tvoeri ng te veel probl emen opleveren en dus ni et de
gewens te i nforma tie opl everen.

14

7 va n de 14 woni ngen di e met voorra ng verhuurd zi jn i n Ni euwegein (50%); en 23 va n de 32
woni ngen i n Utrecht (42%).
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Seni or envoorrangsregeling niet van toepassing was op én ook veel hoger dan bij de
woni ngen waar de Seniorenvoorrangsregeling wel op van toepassin g was, maar een
15
a nder e kandidaat de woning heeft gekregen .
Met a nder e woorden: er is sprake van meer doorstroming.
Meer doorstroming door de achtergelaten woningen (indirect effect)
De voor wa arden die gelden om i n a anmer king te komen voor voorrang zorge n er voor
da t de woni ngzoekenden die via de r egeling een woning krijgen, vaker een grote ee ngezi nswoning of groot appartement a chterlaten dan doorstromers die buiten de voo rr a ngsregeling om een woning vinden.
Ui t een a na lyse van de WoningNet -gegevens blijkt dat grote eengezinswoningen over
het a l gemeen meer doorstroming opleveren dan andere woningen. In Nieuwegein
l i jkt het woningtype de doorslag te geven: grote eengezinswoningen leveren daar veel
meer ni euwe ver huringen op dan de grote meer gezinswoningen. In Utrec ht lijkt het
meer om de gr ootte te ga an: grote meer gezinswoningen zorgen daar voor ongeveer
evenveel doorstroming als grote eengezinswoningen.
Samenvattend
O p a l le drie de punten blijkt de r edenering te kloppen. Door de Voor rangsregeling
wor den wo ningen aan woningzoekenden verhuurd die die woning anders niet zouden
kr i jgen. Die woningzoekenden laten vaker een woning a chter die opnieuw kan worden
ver huurd. De woningen die zij ac hterlaten leveren op hun beur t meer doorstroming
op da n kleinere woningen.
De Voor r a ngsregeling voor senioren zorgt dus voor langere ver huisketens en meer
door stroming.
Bi j de i nvoering van de regel is bewust gekozen om de voorrangsregeling niet in de
a dver tentie op te nemen. Di t vanuit het i dee dat de r egeling veeleer gekoppeld zou
zi j n aan de woningzoekende en niet a an de woning. De c orporaties wilden bovendien
ni et vooraf woningen labelen voor deze r egeling. De keuze om de voorrangsr egeling
ni et i n de a dvertentie te ver melden is slecht voor de tr ansparantie en de bel an gs tel ling vanuit de doelgroep. Het effect van de regeling wordt bovendien beperkt door
de vel e a ndere voorrangsregelingen .

15

Tegenover res pecti evel ijk 7% en 10% i n Utrecht en 8% en 14% i n Ni euwegein.
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5

Ervaringen van corporaties en senioren
Dit ho o fdstuk is g e wijd a an de e rvaringe n va n de m e dewerkers va n corpor atie s m e t de m a atrege len e n de e rvaringen van se nioren z elf.

5.1

Ervaringen van de corporaties

Ac ht bel eids- en ver huurmedewerkers van de betrokken c orporaties hebben deelgenomen a a n een r ondetafelgesprek met RI GO om te praten over hun er varingen met
16
de dr i e doorstroomregelingen . De bij de ma atregelen betrokken professionals kunnen een goed beel d geven van hoe de ma atregelen hebben gewerkt, wat daar de ve r kl a ringen voor zijn en hoe dat in de toekomst a nders zou kunnen, of j uist niet.
Verschillende criteria en definities
De dr i e r egelingen hebben ieder hun eigen c riteria, wer kingsgebied en definities. Die
ver s chillen zorgen voor een hoop verwar ring en ma ken de toepassing er van ingewikkel d. De ver schillen zijn ook lastig uit te l eggen a an huurders. Voorbeelden zijn:


Voor de voor rangsregeling, kortingsregeling en Ver huisadviseur gelden a parte
defi nities voor een gr ote woning. Waar de kortingsregeling wer kt met ‘vi er kamer s of meer ’, hanteer t de Ver huisadviseur een c riterium va n ‘vijf kamers of
meer ’, of ‘gr oter dan 8 0 m²’. Behalve dat het wer ken met ver schillende c riteria
ver wa r ring veroorzaakt, betekent dit ook dat potentiele cliënten van de Ver huisa dviseur eer st de grootte van hun woning moeten (laten) opmeten , voordat zij
gehol pen worden . Hierdoor kan het voorkomen dat de Ver huisadviseur cliënten
na a a nmelding alsnog moet afwijzen, omdat hun woning niet aan de eisen vo ldoet.



Voor Gr oenW est geldt dat alleen de huurders van woningen in Vl euten en De
Meer n va n de kortingsregeling of voorrangsregeling gebruik kunnen ma ken.
Huur ders in a ndere gemeenten (bijvoor beeld Ronde Venen en Woer den) dus niet
ter wi jl ook zij hier naar vragen.



W a a r de Ver huisadviseur alleen wer kt in de gemeente Utr ec ht, geldt de voorr a ngsregeling in zowel Utrec ht als Nieuwegein. Hierbij geldt v oor Utr echt het a chter l a ten van een woning met mi nimaal 8 0 m² vloeroppervlakte, ter wijl in Ni euw egei n geen opper vlakte gehanteerd wordt.



Na a s t het bestaan van de voorrangsregeling voor senioren zijn er ook andere
c r i teria, in totaal zo’n 1 0 s tuks, waarop een huurder voorrang kan krijgen. Boven-

16

Ma ureen va n Es ch (a dvi s eur bel eid, Mi tros ), Ma a i ke va n der Meer (verhuuronders teuner,
GroenWes t), Ja ni ne va n den Broek (woona dvi s eur, Porta a l ), Kel l y Bool ti nk (a fdeling Stra tegie
en Va s tgoed, Porta a l ), Oda Kl erkx (wooncons ul ent, Mi tros ), Jea ni ne Dekker (verhuurmed ewerker, Mi tros ), Gerda Rei jn (wooncons ul ent, Bo -Ex), Mel a ni e Kl i nkenberg (bel eidsadvi seur
Wonen, GroenWe s t.
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di en ka n het zijn dat er meer dere kandidaten met de voorrangsregeling op dezel fde woning reageren. Beide zorgen er voor dat mens en denken voorrang te
hebben, ma a r toch niet de woning krijgen.


Bi j verhuizing moet een woning worden achtergelaten in de gemeente Utr ec ht,
ma a r dit wordt niet altijd naar huurders duidelijk gema akt.

Na a s t het bestaan van de drie r egelingen is in de r egio Utr echt p er 1 juli 20 15 het
l a bel voor 5 5+ ver vangen door voorrang voor 6 5+. Woningen met di t label worden
met voor rang toegewezen aan 6 5-plussers. Dit l abel schept verwarring, zo is de er var i ng, a angezien de voorrangsregeling voor senioren 5 5+ als voorwaarde stelt.
Positieve ervaringen met Verhuisadviseur
De s a menwer king met de Ver huisadviseur wordt als ‘goed’ gekwal ific eerd: er zijn
kor te l ijntjes. I n het begin was er vrij veel onderling c ontact over een s pecifieke i nfor ma tie over een woning, of over een c liënt. Sinds de Ver huisadviseur ook kan inlo ggen en r ea ger en op WoningNet, kan ze meer gegevens zelfstandig ver zamelen.
Da a r naast vinden medewer kers het fijn dat er één plek is – per soonlijk bovendien –
wa a r de c or poraties seniore woningzoekenden naartoe kunnen door ver wijzen bij
vr a gen, of wa nneer ze hulp nodig hebben bij het zoeken naar een woning. Bovendien
wor dt h et a ls prettig er varen dat bij de Ver huisadviseur alle details omtrent de reg el i ngen bekend zijn en wa ar ze goed worden uitgelegd. Doordat het om een per soon
ga a t (“Claartje de Ver huisadviseur ”) is ze goed zichtbaar, wat belangrijk is voor de
doel gr oep.
Een a nder pluspunt is dat de Ver huisadviseur goed op de hoogte is van het woninga a nbod in de r egio; ze bezit meer kennis op complex niveau dan de mees te ver huurmedewer ker s hebben. Hierdoor kan de Ver huisadviseur maatwer k l everen en goed
a dviser en over wat a ansluit bij de wensen van woningzoekenden.
Een a a ntal corporatiemedewer kers ziet dat juist het ´gedoe´ rondom een ver huizing
voor s enioren een grote belemmering vormt. Da arom is het wa ardevol da t de Ver hui sadviseur, naast adviseren over passend a anbod, ook p raktische tips kan geven bij
toes ta nden rondom een verhuizing. Daarnaast probeer t de Ver huisadviseur woningzoekenden zoveel mogelijk zelfredzaam te ma ken, maar ze heeft ook tijd om zelf mee
te ki jken en te zoeken als de cliënt (en zijn of haar netwer k) hiertoe niet i n staat is.
Weinig zicht op gebruik voorrangs- en kortingsregeling
De c or poraties hebben weinig zicht op hoeveel van de regelingen gebruik wor dt gema a kt. Bij de voorrangsregeling heeft dit onder a ndere te ma ken met het fei t dat
deze a utoma tisch in WoningNet wordt toegepast indien een huurder hiervoor in
a a nmer king komt. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de c orporatie.
Mi tr os heeft de voorrangsregeling een ma al a ctief i ngezet bij de uitplaatsing van
huur ders in het kader van herstructurering. Dat had een positief effec t; niet a l deze
ouder e huishoudens stonden ingesc hreven als woningzoekenden.
W a a r men s oms ec hter tegenaan loopt, is het gegeven dat h et woningbestand van
een c or poratie niet goed in WoningNet s taat ger egistreerd, waardoor huurders onte-
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r ec ht niet i n a anmer king komen voor de voorrangsregeling (die in principe automati s c h door WoningNet wordt uitgevoerd).
O ok wa t betr eft de kortingsregeling kunnen c orporatiemedewerkers niet benoemen
wa t pr ec ies de meer waarde is geweest voor de doorstroming op de Utr echtse woni ngma rkt. Bij een ter ugkoppeling door de c orporaties na a floop van een ver huizing
zi j n sommige huurders wel zeer stellig dat ze zonder korting niet verhuisd wa ren,
ma a r dat geldt zeker niet voor alle woningzoekenden die van de re geling gebruik hebben gema a kt.
Por ta al heeft de kortingsregeling één keer succesvol ingezet bij renovatie (projec t de
Str oomversnelling). De i ndruk is dat een deel van de huurders niet zo s nel zou zijn
ver huisd of naar een a ndere woning wa s verhuisd, zond er de kor tingsregeling.
Versneld verhuizen
O p de vr a ag of de regelingen werkelijk geleid hebben tot meer doorstroming kunnen
c or poratiemedewer kers geen over tuigend antwoord gegeven. Het beeld is wel dat de
r egel ingen mensen eer der aan het denken zetten en voor sommige huishoudens zeker
tot een eer der e ver huizing hebben geleid. Tegelijker tijd is er de overtuiging dat (ook)
s eni oren pas verhuizen als hier een direc te aanleiding voor is.
De r egel i ngen leiden volgens de c orporatiemedewer kers dus zeker tot een versnelling
va n ver huizingen. Hierbij wordt opgemer kt dat voor de minima huishoudens de korti ngs regeling wel degelijk doorslaggevend kan zijn . Voor deze groep zijn financiën
va a k het bezwaar om te ver huizen en die kun je met kor tingsregeling wegnemen.
Gec onc ludeerd wordt dat de regelingen een handig hulpmiddel zijn ter bevordering
va n de doorstroming, mits de definities van de r egelingen gel ijk worden getrokken.
Een ka nttekening die hierbij wordt gemaakt, is dat de effecten van de passendheids17
nor m di e per 2 016wordt ingevoerd, de regelingen voor doorstroom van s enioren
hoogs twaarschijnlijk ook doorkruizen. De effec ten hiervan zullen per c or poratie ve rs c hillen, aangezien zij het behalen van deze 9 5% -norm ieder op een a ndere wijze gaan
i nvullen. Gevreesd wordt dus voor nog meer ver schillen in definities van diverse r egel s in 2 016 .
Wat kan beter?
Er wor dt een a a ntal ver beter punten van de drie doorstroomregelingen genoemd :


17

Het goed r egi steren van woningen op WoningNet door c or poraties, zodat de a utoma ti sche voorrangsregeling juist kan worden toegepast.

Woni ngcorpora ti es moeten va na f ja nuari 2016 bi j het toewi jzen va n s oci a l e huurwoni ngen
vol doen a a n de ni euwe pa ssendheidsnorm; hi ermee worden corpora ti es verpl i cht om 95
procent va n de huurtoes l a ggerechti gden te hui sves ten onder de a ftoppi ngs grens. De overhei d wi l hi ermee voorkomen da t hui s houdens met de l a a gste i nkomens i n te dure woni ngen
terecht komen.
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Het ver beter en va n gegevens van huurders die in WoningNet foutief als ‘onzel fs ta ndig wonend’ geregistreer d staan, wa ardoor zij niet in aanmerking komen voor
de r egel i ngen.



Een eendui dige, tr ansparante definitie va n de diverse r egelingen . Dit voorkomt
ver wa r ring en wer kt klantvriendelijker.



Communi catie; frequenter r ond de ta fel zitten om een en a nder a f te s temmen en
te moni toren.

Conclusie: doorgaan met de regelingen
De c or poratiemedewerkers zijn unaniem i n hun o ordeel volgend jaar te willen verder
ga a n met de voorrangsregeling, de kor tingsregeling en met de Ver huisadviseur.
Voor tzetti ng van de regelingen is gewenst, zeker omdat er volgend j aar weer veel
wi j zigingen plaats vinden met de i nvoer van de passendheidsnorm en de Huisvesti ngs wet. “We zijn te kor t bezig geweest om de r egelingen nu al weer te s toppen”,
a l dus veel van de medewer kers.
I n hun pleidooi voor het aanhouden van de r egelingen benoemen c orporatiemed ewer ker s dat s eniore huurders, in tegenstelling tot wa t sommigen beweren, in het
a l gemeen wei nig vaardig zijn met c omputers en inter net. Dit dient ook als motivatie
voor voortzetting van de Ver huisadviseur die met ha ar kennis , middelen en door het
l ever en van ma atwerk, kan bijdragen a an het ver huizen van d e, vaak kwetsbare, senior en.
Da a r naast wordt benadrukt dat het niet verstandig is om de voorrangs- en kortingsregel i ng a f te s chaffen, ma ar daarnaast het wer k van de Ver huisadviseur te ver lengen .
Jui s t door het naast elkaar bestaan van de r egelingen kan de Ver huisadviseur haar
wer k goed ui tvoeren.

5.2

Bew eegredenen en ervaringen van verhuisde deelnemers

I n deze pa ragraaf wordt beschreven wat de er varingen van de huurders zijn die co nta c t hebben gehad met de Ver huisadviseur. De bes chreven resultaten zijn gebaseer d
op el f di epte-interviews met s enioren die gebruik hebben gemaakt van de diensten
18
va n de Ver huisadviseur . Het betr eft hier zeven alleenstaanden en vier samenwonende hui shoudens. Dit betekent dat in totaal vijftien senioren hebben meegewer kt
a a n de i nter views. Negen huishoudens zijn daadwerkelijk ver huisd, twee va n hen
wi l len nog wel ver huizen, ma ar hebben tot op heden geen passende woning gevo nden.
Al l e huishoudens wonen in Utr echt en hebben lang (meer dan 2 5 jaar) in de vorige
woni ng gewoond. Enkele woonden zelfs langer dan 4 0 j aar in de woning. Ac ht van de
ver huisde huishoudens hebben een eengezinswoning ac htergelaten. Drie huisho u-

18

De i ntervi ews zi jn tel efonis ch a fgenomen a an de ha nd va n een ges preksleidraa d (zi e de bi jl age).
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dens l ieten een benedenwoning of appartement a chter. Slechts één va n de ver huisde
hui shoudens verhuisde na ar een a ndere gemeente.
Persoonlijke verhalen
Soms doet de noodzaak tot verhuizing zich plotseling voor. Ec hter, in de mees te geva ll en hebben r espondenten al eens overwogen om te ver huizen naar een levensloopb es tendige woning, maar toch zijn ze niet i n beweging gekomen. De moti vaties a chter
een ver hui swens lopen vaak er g uiteen. Toch zijn er ter ugkerende argumenten die in
de i nter views genoemd worden.
Het voor na amste a rgument voor een ver huizing is ter ug te voeren tot het feit dat de
vor i ge woning niet meer a ansluit bij de huidige l evensfase van de huurder (s). Hier bij
s peel t de gr ootte van de woning en het veranderen van de gezinssamenstelling (zoals
het over l ijden van een par tner en het uit huis gaan van de kinderen) een belangrijke
r ol . In veel gevallen wor dt het bijhoud en van de tuin ook genoemd als een gr ote o pga ve di e te veel ener gie kost, waardoor men wilde verhuizen. O ok wordt door meer der e r es pondenten genoemd dat de woning niet gelijkvloers was en dat de woning
a l leen met tr aplopen bereikbaar wa s.
Een a nder e belangrijke r eden om op korte ter mijn te willen (of te moeten) verhuizen
i s de gezondheid of de behoefte aan zorg. Va ak komt een ver huizing pas in beeld als
di t door fysieke beperkingen of aandoeningen noodzakelijk wordt.
Een a nder deel van de a rgumenten is ter ug te voer en op de verandering van de buur t
en ver wa a rlozing van de s ociale contacten. Een aantal senioren benadrukte dat de
buur t wa arin zij woonden de afgelopen jaren sterk achteruit is gegaan. De komst van
ni euwe bewoners na herstructurering, met a ndere overtuigingen en a chtergronden
ma a kt dat een a antal senioren zich niet meer pr ettig voelde in de vorige woonomgevi ng.
Ten s l otte komt bij een aantal s enioren naar voren dat de vorige woning niet meer
c omfor tabel genoeg wa s om hun laatste l evensfase in doo r te br engen. Een aantal
s eni oren benoemt het feit dat de vorige woning slechts was voor zien van enkel glas
en de a fwezigheid van een c entrale verwarming als r edenen om te wi llen verhuizen.
O p de vr a ag wat nu de doorslag heeft gegeven om ec ht te wi llen ver huizen en de
da a r voor benodigde s tappen te zetten, kunnen veel s enioren geen eenduidig a n twoor d geven. Het is vaak een samenspel van factoren die ze doet besluiten te ver huizen.
Dive r se obstakels voor ve rhuizing
Door de r es pondenten worden versc hillende obstakels genoemd, wa nneer ze een
ver huizing overwegen. Deze zijn ter ug te br engen tot zes groepen:


Cont act en. Het moeten a chterlaten van buren, vrienden, kennissen en familie in
de buur t.



Te vr e denheid met of hec hting aan de huidige woning, woonomgeving en d e
buur t.
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Re ge lwer k. De organisatorische kant van verhuizen, en dan met na me het r egelwer k, ui tzoeken en inpakken van spullen.



Financië n. Men zi et op tegen de kosten die een ver huizing met zi ch mee br engt ,
ma a r ook tegen de forse huursprong die s ommigen moeten ma ken. De huurtoes l ag c ompenseer t dat slechts ten dele.



Ge e n zicht op de m ogelijkhe de n. Senioren weten lang niet a ltijd wel ke mogelij kheden ze hebben. Ze weten ni et wel ke woningen voor hun geschikt zijn. Ze ke nnen de kwa l iteiten van de woningen (in de buur t) vaak niet en de a dver tenties
va n WoningNet bieden hier voor geen oplossing (zie ook volgend punt).



N ie t we ten waar te beginnen . Een aantal s enioren geeft a an dat ze vooraf geen
i dee ha dden wa ar te beginnen met het zoeken en vinden van een a ndere won ing.
W a a r men voorheen op woningen kon reageren middels de papier en Wonin gkr a nt, moet dit nu via de website van WoningNet gebeuren. Deze s enioren vinden
Woni ngNet ingewikkeld.

Meerdere wegen leiden naar de Verhuisadviseur
De Ver hui s adviseur wordt op verschillende ma nieren ‘gevonden’. De brief van de c or por a ties en de gemeente over de drie doorstroomregelingen is voor veel van de geï nter vi ewden een directe a anleiding geweest om te ga an zoeken . Anderen geven aan
da t ze de zoektoc ht naar een nieuwe woning (weer) hebben opgepakt nadat ze hierover i ets in een i nformatieblaadje of folder hebben gelezen. I n sommige gevallen zijn
s eni oren in aanraking gekomen met de Ver huisadviseur via één van de buur tteams.
Een enkel ing is na contact met het KCC van de c orporatie doorgestuurd naar de Ver hui sadviseur.
Verhuizen is maatwerk
De r ol van de Ver huisadviseur verschilt per zoektocht. In alle gevallen staan d e hulpvr a ag en de zelfredzaamhei d van de cliënt c entraal. Soms volstaat telefonische advis er i ng, ma ar in veel gevallen legt de Ver huisadviseur een huisbezoek af. Uit de i ntervi ews blijkt dat de Ver huisadviseur vervolgens een inschatting ma akt van de bele mmer i ngen, wensen en mogelijkheden van de c liënt.
Seni or en kunnen in veel gevallen niet ex act formuleren wat de toegevo egde waarde
va n de Ver huisadviseur is geweest bij het zoeken en het vinden van een a ndere w oni ng. W at de belangrijkste bijdrage is van de Ver huisadviseur, vinden veel senioren
l a stig samen te vatten. Desondanks is er door alle inter views heen een r ode draad te
vi nden:


Res pondenten hechten veel waarde a an het feit dat de Ver huisadviseur hen op
we g kan he lpe n bij het vinden van een a ndere woning. De Ver huisadviseur kan de
mogel i jkheden en belemmer ingen in beeld brengen en zo de figuurlijke dr empels
wegnemen v oor een ver huizing. O ok de informatie in de klappe r waar mee de
Ver hui sadviseur het passende woningaanbod in de buurt kan laten zien, wordt
gewa a r deerd.
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Het pe r soonlijk contact met de Ver huisadviseur en het hebben van een a a ns pr eekpunt worden door r esponden ten als enorm wa ardevol omgeschreven . De
per s oonlijke begeleiding dient als prikkel voor senioren om in samenwerking met
de Ver hui sadviseur en eventueel met fa milie of kennissen de ver huizing door te
zetten. Een va n de r espondenten benoemt dat de Ver huisadviseur tijd noch moeite heeft ges pa ard bij de zoektocht naar een nieuwe woning: ‘Claar tje kwam r ond
vi er uur bij mij op huisbezoek en ze ging pas om half zeven weer naar huis!’



De Ver hui s adviseur is in staat m aatw erk te l everen. W aar de ene s enior voldoe nde heeft a a n een or iënter end gespr ek, wordt de ander (graag) intensief begeleid
bi j het zoeken en vinden van een a ndere woning. Uit de interviews blijkt dat de
Ver hui sadviseur helpt bij het c oncreet ma ken van de verhuisplannen en een i ns c hatting ma akt van d e eigen behoeftes en de bel emmeringen. Va nuit hier wordt
een zoektr a ject gestart, die per huurder verschilt. Soms gaat het in eer ste insta nti e om het zetten va n de eer ste stap door het aanbieden van passend aanbod
mi ddels de klapper. Soms gaat het om het h elpen formuleren van de woonwens.
I n a ndere gevallen helpt de Ver huisadviseur bij het invullen van het profiel op
Woni ngNet, of geeft zij uitleg over de wer king van het zoeksysteem. In een paar
geva llen is de Ver huisadviseur ook zelf gaan zoeken in het woningaanbod. Soms is
de r es pondent geholpen door het wegnemen van belemmer ingen bij de ver hu izi ng zel f.

De kortings- en voorrangsregeling zijn vaak niet bekend
Veel s eni oren die een gr ote s ociale huurwoning a chterlaten, zijn er niet van op de
hoogte da t ze i n a anmer king komen voor een voorrangsregeling bij ver huizing naar
een kl ei ne woning. Ook van de r egeling wa arbij oudere huurders die willen verhuizen
na a r een kleinere woning korting op de huur prijs krijgen, hebben veel r espondenten
nog nooi t gehoord. De mees te r espondenten kunnen niet a angeven of ze van de korti ngs - of voorrangsregeling gebruik gemaakt hebben. Wat de kortingsregeling betreft,
heeft di t ook te ma ken met het fei t dat deze in s ommige gevallen nog niet gold ten
ti j de dat de r espondenten verhui sden. O p de vr aag of een van deze regelingen de
dr empel voor een verhuizing heeft weggenomen, hebben we da n ook geen antwoord
gekr egen.
Tevreden huurders na verhuizing
De geïnter vi ewden zijn veelal positief over het c ontac t met de Ver huisadviseur en de
hul p die zij heb ben gekregen. Slechts één van de r espondenten geeft aan van tevoren
meer te hebben ver wa cht van de Ver huisadviseur. Ter ugkijkend op het zoeken naar
een woni ng en de ver huizing is het de kinderen van de betr effende familie tegen g eva llen hoeveel zij zelf hebben moeten r egelen. E en a ndere r espondent geeft a an dat
ze voor a f had verwacht meer concrete infor matie over passend wo ningaanbod te
kr i jgen. Dit was ec hter niet het geval. Desondanks kijken vrijwel alle r espondenten
met een tevr eden gevoel ter ug op de gema akte s tap naar een nieuwe woning .
O p de vr a ag of ze ook verhuisd zouden zijn zonder de hulp van de Ver huisadviseur,
kunnen veel senioren geen eenduidig antwoord geven. Zeven r espondenten geven
a a n dat ze zonder de hulp van de Ver huisadviseur wa arschijnlijk evengoed wa ren ver -
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hui sd, maar dan zouden familie en vr ienden een grotere last moeten dragen. Anderen
geven a a n dat ze mogelijk wel zouden zijn verhuisd, maar dat ze da n niet de huidige
woni ng hadden gevonden. Slechts één r espondent is er van overtuigd dat ze zonder de
Ver hui sadviseur nu nog in haar oude woning zou hebben gezeten.
Di ver se senioren geven a an dat ze voor hun gevoel op het juiste moment zijn ve rhui sd. Zonder het bestaan van de Ver huisadviseur zou een a antal respondenten waars c hijnlijk de verhuizing uitstellen, waarbij voor een aantal van hen geldt: van uitstel
komt a fstel.

5.3

(Nog) niet verhuisde woningzoekenden

O nda nks de tevredenheid over de Ver huisadviseur is een a antal woningzoekenden
nog ni et ver huisd. O m de hieronder liggende motieven te a chterhalen, zijn twee i nter vi ews a fgenomen met ‘niet ver huisde huishoudens’. Het betr eft hier twee a llee ns ta ande s enioren. Beiden geven a an wel degelijk te willen verhuizen, maar dat het
zoekgebi ed beper kt is.
Het bel a ngrijkste dat de Ver huisadviseur tot op heden bij deze huishoudens heeft
geda a n is het infor meren over mogelijk gesc hikte woningen (met de kl apper) en het
zoeken i n het woningaanbod op WoningNet. Tot op heden hebben beiden ec hter niets
pa s sends gevonden. Een verklaring die hier voor wor dt gegeven, is dat het aanbod aan
s eni orenwoningen onvoldoende a ansluit bij de woonwensen van deze cliënten.
W a a r de ene s enior blij is met de hulp die de Ver huisadviseur tot nu toe heeft geb oden, i s de a nder vrij negatief. Dit vooral vanwege het fei t dat ze na negen ma anden
begel ei ding nog steeds geen woning naar h et zi n gevonden heeft. De vrijgekomen
woni ngen waarop de Ver huisadviseur heeft geattendeer d, voldeden allen niet a an de
door de r es pondent gestelde eisen. Deze r espondent had graag gezien dat er wa t
i ntensiever contact met de Ver huisadviseur gewees t zou zijn.
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6

Conclusies
In dit hoofdstuk vatten we de uitkomsten van de vorige hoofdstukken samen en
maken we de balans op.
Ac hter eenvolgens wordt ingegaan op de Ver huisadviseur (6 .1), de Seniorenkortingsr egel ing (6.2) en de Voor rangsregeling s enioren (6 .3 ). Tot slot gaan we i n op de c ontex t wa a rin de ma atregelen zijn uitgevoerd (6 .4) en maken we de ba lans op (6.5)

6.1

Over de Verhuisadviseur

I n ta bel 6 -1 is het resultaat van de Ver huisadviseur samen gevat en a fgezet tegen de
r es ultaatomschrijvingen en ver wachtingen.
287 cliënten, 74 verhuizingen
Na bi jna twee j aar heeft d e Ver huisadviseur 2 87 cli ënten geregistreer d, wa arvan ruim
1 3 0 thuis zijn bezocht. Daarnaast zijn veel informatieverzoeken van huur ders per e19
ma i l of telefoon a fgehandeld. I n totaal zijn ten minste 7 4 van de c liënten ver huisd .
Di t i s ongeveer de helft van het beoogde resultaat. De indruk is dat het vele wer k, dat
gepa a rd ging met de i ntake van c liënten (zeker rond de mailing van j uni 2 01 5), ten
kos te is gegaan van de tijd voor de daadwerkelijke ma tching.
Tabel 6- 1 Verwachting , res ultaatom s c hri jv i ng en res ultaat Verhuis adv is eu r ( tot
eind 2015)
Verwachting en
res ultaatom schrijv ing

R esultaat

Aa n geme l d e
cl i ë n te n

Ve rh u i s d e
cl i ë n te n

Aa n g e m e l d e
cl i ë n te n

Ve rh u i s d e
cl i ë n te n

2014

--

75 ( m et een m i n i m u m va n 50)

177

33 ( 17x g ro te
woni ng)

2015

50 - 70

75
( m a rg e 55 – 80)

110

41 ( 33x g ro te
woni ng)

150 ( m arg e
105 – 155)

287

74 ( 50x g rote
woning )

Totaal

19

Deze ci jfers zi jn geba s eerd op de a dmi nis tra tie va n de Verhui s advi s eur zel f. Op ba s i s va n
a a nvul l ende Woni ngNet-gegevens i s het a a nnemelijk da t 6-8 cl i ënten zi jn verhui s d bui ten
het zi cht va n de Verhui s a dvi seur.
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Kwetsbare ouderen kunnen de Verhuisadviseur goed gebruiken
De di ens tverlening van de Ver huisadviseur is voor de oudere huurders een wa ardevoll e a a nvulling op het a anbodmodel , dat zo sterk leunt op het gebruik van inter net. Zij
zi j n niet a ltijd i n staat ondersteuning te organiseren via familie of netwer k. Dan ku nnen zi j de Ver huisadviseur goed gebruiken. O ok voor a ndere kwetsbare groepen (denk
a a n mens en in sociaal isolement of met psychische pr oblematiek) is het ma atwerk en
de per s oonlijke a andacht van de Ver huisadviseur misschien wel c ruciaal om a an ve r hui zen toe te komen.
Veel aandacht voor doorstroming
Het i s de Ver huisadviseur – en br eder: de c orporaties en gemeente – goed gel ukt de
ver s chillende r egelingen te a genderen . Er zijn veel reac ties gekomen en de Ver huisadvi s eur er vaart een gr ote na amsbekendheid onder woningzoekenden en professionals.
De buur ttea ms en c or poraties weten de Ver huisadviseur te vi nden en de s amenwe rki ng wor dt als goed en effectief er varen. De Ver huisadviseur is – met de a c tuele en
ui tgebr eide kennis over de r egels en mogelijkheden voor senioren – voor woningzoekenden èn c or poraties een vanzelfsprekend eerste aanspreekpunt geworden
De kracht van de Verhuisadviseur
De kr a c ht en meer wa arde van de Ver huisadviseur zitten in de c ombinatie van de pers oonlijke benadering van de doelgroep, het neutrale en onafhankelijke karakter, het
20
fei t da t veel actuele kennis op één plek beschikbaar is en de mogelijkheid ma atwerk
te l ever en in de ondersteuning. Da t laatste is vooral belangrij k omdat de per soonlijke
s i tuatie van de senioren zo versc hillend is dat het iedere keer weer zoeken is wel ke
dr empel de Ver huisadviseur kan wegnemen . Dat is de er varing van de Ver huisadviseur
zel f en di t wordt bevestigd door de professionals en in de er var ingen van seniore
woni ngzoekenden.
Bijdrage aan doorstroming
De Ver hui s adviseur heeft zonder meer bijgedragen a an de doorstroming op de w oni ngma rkt. De omvang van dat effect is niet in harde c ijfers te vatten. W e hebben
i mmer s geen sluitend a ntwoord kunne n geven op de vraag hoeveel huurders d oor
to edo en van de Ver huisadviseur zijn verhuisd (en zonder Ver huisadviseur dus niet
zouden zi jn verhuisd). De inschatting van de Ver huisadviseur zelf is dat de helft van
de c l i ënten zonder hulp van de Ver huisadviseur op een later tijdstip, of helemaal niet,
zou zi jn verhuisd. Uit een ei gen klanttevredenheidsonderzoek (2.6) en de tel efonische
i nter views in het kader van deze evaluatie (5.2) spreken respectievelijk grotere en
kl ei nere effec ten. De helft lijkt – ook gelet op eer dere onderzoeken – a l met a l geen
gekke i nschatting.

20

De kl a pper, met da a ri n het overzi cht va n (ges chi kte) woni ngen wa s ti jdrovend ma a r cruci a a l
voor het s ucces . Tegel i jkerti jd i s het een zwa kke plek, wa nt het a ctueel houden erva n i s i ngewi kkel d.
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Beperken doelgroep verhoogt de doorstroming
Het beper ken va n de doelgroep van de Ver huisadviseur (tot huurders die een gr ote
woni ng ac hterlaten) heeft in volkshuisvestelijke zin het beoogde effe c t gehad. De
gr ote woni ngen , die de c liënten achterlaten , leiden tot langere ver huisketens en meer
door stroming (zie ook hoofdstuk 4 ).
Het heeft ec hter ook een keer zijde. Kwetsbare ouderen die niet in een gr ote woning
wonen, ma a r wel ondersteuning nodig heb ben bij het vinden van een passende w oni ng, wor den niet meer door de Ver huisadviseur geholpen. Va nuit het ma atschapp el i jk oogpunt van ‘passend wonen’ is dat effect niet positief. Het dr aait dus om de
vr a ag wat het belangrijkste doel is van de Ver huisad viseur: doorstroming of bijdragen
a a n passend wonen?

6.2

Over de Seniorenkortingsregeling

Tot medi o s eptember 2 01 5 zijn 2 3 huishoudens verhuisd die gebruik hebben gemaakt
va n één va n de twee kortingsregelingen. 9 huurders onder de r egeling van Bo -Ex en
1 4 huu r ders onder de STUW -brede Seniorenkortingsregeling die sinds mei 2 015 loopt.
Meer doorstroming, effect verschillend uitgelegd
W e weten ni et pr ecies in hoeverre de kortingsregeling doorslaggevend is geweest bij
de bes l issing te ver huizen . Sommige woningzoekenden geven a an zonder de korting sr egel ing niet te zi jn ver huisd, ma ar dat geldt zeker niet voor alle 2 3 huishoudens. Het
i s a annemelijk dat hun verhuizing wel is versneld. Dit betekent ec hter ook dat een
deel va n het harmonisatie-effect ook zonder de kortingsregeling zou zijn bereikt.
De huur der s die van de r egeling gebruik ma akten, lieten grote woningen a chter,
wa a r van we weten da t die tot meer doorstroming leiden (zie hoofdstuk 4 ). Zij gingen
ma x i maal €5 0 meer kale huur betalen en de korting op de nieuwe huurprijs die zij
kr egen , bedr oeg gemi ddeld bijna € 80.De geharmoniseerde huur van de ac htergelaten
woni ng weegt gemi ddeld genomen op tegen de verleende korting, mi ts de a chtergelaten woni ngen opnieuw worden verhuurd.
Deze ui tkomst kan op twee ma nier en worden beoordeeld. De ene va riant is dat volkshui svestelijk vermogen wegl ekt omdat een deel van de verhuizingen a nders ook had
pl a atsgevonden. De a ndere variant is dat de ver huizingen p er s aldo niets kosten,
ma a r wel een volkshuisvestelijk gewenste beweging opleveren. Beide wa ren te horen
ti j dens het uitvoeren van de evaluatie.
Kortingsregeling werkt als trigger
De kor ti ngsregeling wer kt in de praktijk vaak als een trig ger. Het zet woningzoekenden a a n het denken , of ze nemen hierdoor contact op met de c orporatie of de Ver hui sadviseur. I n enkele gevallen is de s eniorenkortingsregeling a ctief door woonco ns ul enten ingezet, bijvoorbeeld in het kader van de Str oomversnelling (Portaal). In die
geva llen is de kor tingsregeling zeker effectief geweest, zo is de overtuiging; een deel
va n de huurders was zonder die regeling niet verhuisd.
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Toename van gebruik nog niet te zien
De ver wa c hte toename va n het gebruik van de regeling , nadat deze is verbreed, is nog
ni et zi ch tbaar. Uit de c ijfers over de STUW -regeling blijkt dat de a chtergelaten woni ngen va n Portaal (10 keer) en Mitros (4 keer) zijn. De woningen waarop de kortingen
zi j n verleend, zijn van Portaal (9 keer ) en Bo -Ex (5 keer). Va nwege een a dministratieve
fout zi jn de woningen die Mitros met kor ting heeft ver huurd niet gereg istreer d.

6.3

Over de Voorrangsregeling

Tot oktober 2 0 15 zijn 8 26 woningen verhuurd wa arop de voorrangsregeling van to epa s sing was. Bij al deze woningen was de voorrangsregeling voor senioren die een
gr ote woni ng ac hterlaten één van d e sor teer criteria die WoningNet gebruikt heeft om
de r a ngorde van de r eacties te bepalen.
69 keer van de Voorrangsregeling gebruik gemaakt
6 9 ver huurde woningen zijn toegewezen op gr ond van het vrijmaken van een gr ote
woni ng. Bij de 5 17 a ndere woningen gaf een a ndere voorrangsregel de doorslag of
zi j n ze op basis van wac httijd toegewezen (omdat geen enkele woningzoekende met
voor r ang belangstelling had).
Langere verhuisketens, meer doorstroming
De Voor r a ngsregeling voor seni oren wer kt: hij zorgt voor langere ver huisketens en
meer door s troming. Door de Voorrangsregeling worden woningen a an woningzoeke nden ver huurd die die woning anders niet zouden krijgen. Die woningzoekenden laten
va ker een woning achter die opnieuw kan worde n ver huurd. De woningen die zij achter l a ten zijn gr ote eengezins - of meer gezinswoningen. Die woningen lever en op hun
beur t meer doorstroming op dan kleiner e woningen.
Effect had groter kunnen zijn, maar er zijn ook andere belangen
De keuze om de voor r angs regeling niet in de a dvertentie te ver melden heeft twee
c ons equenties. I n de eer ste plaats is het slecht voor de tr ansparantie omdat mi nder
goed dui delijk is wel ke voorrangsregels van toepassing zijn. I n de tweede pl aats zal
het er toe l ei den dat de belangs telling van de doelgroep minder gr oot is. Dat heeft het
effec t va n de maatregel hoogstwaarschijnlijk beperkt.
Het effec t va n de ma atregel zou ook groter zijn geweest als de a ndere voorrangsreg el i ngen niet van toepassing zouden zijn bij deze woningen. Denk dan a an de ur genti er egel ingen of de voorrangsregel voor s enioren (6 5+). Die regels zijn er ec hter niet
21
voor niets; hiermee wor dt dus duidelijk dat er een c onflict in doelen is . Dat c onflic t
beper kt het effec t van de ma atregel, maar dat wil niet zeggen dat de ma atregel geen
zi n (meer ) heeft.

21

Denk bi jvoorbeel d a a n het bevorderen va n doors tromi ng vers us het hui s ves ten va n urgenten
of het doel ma tig benutten va n de grotere a ppa rtementen i n Lei dsche Ri jn.
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6.4

Doorstroming bevorderen in veranderlijke tijden

Si nds de s tart van de ma atregelen in 20 13 heeft de wer eld niet stilgestaan. Die verander i ngen hebben hun weerslag gehad op het effec t van de ma atregelen.
De dr uk op de Utr ec htse woningmarkt is eer der toe - dan afgenomen. Dat ver groot het
bel a ng van het bevorderen van doorstroming. Echter – en da t is tegenstrijdig in zichzel f – beper kt het ook de mogelijkheden om te ver huizen, simpelweg omdat het aa nbod a a n vrijkomende woningen minder wor dt.
I n de a fgelopen jaren zijn de c orporaties en gemeenten meer gaan sturen in de woo nr ui mteverdeling. Denk aan strengere i nkomensnormen, de voorrangsregeling voor
22
6 5 + , de her i nvoering van een woningbezettingsnorm en de versc hillende ur gentiecategor i eën. O ok dit wordt mede ver klaard door de to enemende druk op de ma rkt en
ver s trekt door wettelijke veranderingen, zoals de passendheidsnor m in het BTIV. Daar
komt bi j dat het belang om mens en langer op de j uiste woning zelfstandig te laten
wonen i s toegenomen; gemeenten hebben hierin een gr otere ver antwoordelijkheid
gekr egen. O ok hier zou de woningtoewijzing een r ol kunnen spelen.
Di e toegenomen s turing laat zien dat de woonruimteverdeling meer dere doelen
di ent. Hoewel i n beginsel alle pa rtijen in Utrec ht het bevorderen van doorstroming
na s treven, b lijken c orporaties en gemeente hier i n de praktijk verschillend uitwerking
a a n te (willen ) geven ; wat ook niet gek is gelet op de verschillende belangen. Zo is er
i n de pr aktijk uiteindelijk sprake van diverse prioriteiten, zoals het huisvesten van
ur genten, het halen van de passendheidsnorm, het doelmatig inzetten van eeng ezi ns woningen. Dat leidt op zijn beur t tot een woud a an (toewijzings)regels, die zich
bovendien niet altijd goed tot el kaar verhouden.
Di e r egels beper ken het effect van de doorstroommaa tregelen. Dat is niet zozeer het
fa l en van de ma atregelen an sich , maar veeleer de veranderde c ontex t die het mog el i jke effect van de ma atregelen beïnvloedt.

6.5

De balans

Al s we de ba lans opmaken van bijna twee j aar wer k ma ken van het bevorderen de
door stroming van s enioren in Utr echt, vallen een a antal za ken op.
Al l er eerst kunnen we c onstater en dat er ve el w erk is ve rzet. Doorstroming s taat volop i n de s c hijnwerpers en de drie initiatieven worden breed gewaardeerd. Het ka n
ni et a nders dan dat een gr oot deel van de doelgroep ‘aan het denken’ is gezet. Hoeveel mens en er precies als gevolg van de ma atregelen zijn ver huisd , is moeilijk te
zeggen. Ma a r dat ze er voor hebben gezorgd dat s enioren s neller zijn verhuisd is wel
zeker.
Bovendi en is duidelijk geworden dat met de ma atregelen aan de ‘juiste knoppen’
wor dt gedr aaid. De gr ote woningen of eengezinswoningen l everen r elatief vaak een
ni euwe ver huizing op i n Utr echt. Dat betekent dat de doorstroming dus wor dt bevo r-

22

Di e verva ngen za l worden door voorra ng voor mens en met i ndi ca tie.
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der d door juist die woningen versneld vrij te m a ken. De ma atregelen r ichten zich dus
op de woni ngen die voor de mees te doorstroming zorgen.
Toc h i s het effect op de door str om ing m inder groot dan w as ver wacht. Dat kan ener zi j ds worden verklaard doordat de woonruimtever deling in Utrec ht meer dere doelen
di ent (zie 6 .4). Anderzijds speelt de wi jze van en voortvarendheid bij de uitvoering
va n de ma a tregelen een r ol. Dit is niet zozeer aan de orde bij de Ver huisadviseur,
ma a r wel bij de Voorrangsregeling en Seniorenkortingsregeling. O ndanks de inspanni ngen o p het gebied van communicatie (zie hoofdstuk 2 en de bijlage) is het nog niet
a l tijd gelukt de r egelingen goed uitgelegd te krijgen. De i nzet en toewijding van de
betr okken partijen bij de uitvoering en inzet van de ma atregelen bepalen evengoed
het s uc c es van een ma atregel, als de da adwerkelijke maatregel zelf.
Ui t de eva luatie is duidelijk geworden dat een deel van de seniore woningzoekenden
een st e un in de r ug nodig heeft om te begi nnen met het zoeken naar een woning.
W a t de doorslag geeft om te ga an zoeken en op ter mijn verhuizen, blijkt uiteindelijk
per s oonlijk en verschillend. Het a anbodmodel via internet is l ang niet altijd een pass end medi um voor deze groep. Va ndaar dat de Ver huisadviseur zo goed wer kt; de
Ver hui sadviseur l ever t maatwerk én geeft persoonlijke a andacht.
Bi j die gedifferentieerde (ondersteuning)vraag vanuit de doelgroep past een com binat ie van m aat r egelen om deze huishoudens te moti veren te ver huizen. De Ver huisadvis eur, Kortingsregeling en Voor rangsregeling l everen allen hun bijdrage. Het is mi ss c hien verleidelijk om op basis van de a antallen te zeggen dat de ene ma atregel meer
mens en over de s treep heeft getr okken dan de a ndere , ma ar dat zou geen r echt doen
a a n de c omplexe omgeving waarin ze zijn toegepast (zie ook vorige paragraaf).
W a t ten s lotte duidelijk is geworden uit de evaluatie is de br ede steun die er is voor
de ma a tr egelen. Steun bij de mens en die er mee wer ken, bij c or poraties of bij zorg- of
wel zi jnsinstellingen die bijvoor beeld met de Ver huisadviseur te ma ken hebben, en bij
de doel gr oep. Die steun heeft te ma ken met de er va ren effectiviteit van de ma a tregel en, ma a r ook met de goodwill die ze opleveren. De mensen met wi e i n het kader van
deze eva l uatie is gesproken, delen de meni ng dat de ma atregelen een ver volg zouden
moeten kr i jgen – zi j zien geen aanleiding de ma atregelen te beëindigen, dat zo ‘te
vr oeg ’ zijn . Wel is eind 2 01 5 het moment om bij te s turen. De a andachtspunten die
hi er onder worden geformuleer d zijn daar bij van belang.

6.6

Aandachtspunten voor het vervolg

Gemeente en c or poraties gebruiken deze evaluatie om te besluiten of – en zo ja, hoe
– de dr i e geëvalueer de r egelingen een ver volg krijgen. Een belangrijke vraag daarbij is
hoe c or poraties en gemeente vinden dat het doel ( ‘bevorder en doorstroming’) zich
ver houdt tot andere doelen en b elangen; zie ook de eer dere opmer kingen hierover.
Voor de Ver hui sadviseur in het bijzonder geldt dat bij een eventueel ver volg (o pni euw) het belangrijkste doel moet worden benoemd. Is dat doorstroming, dan is het
ger i c ht wer ken voor huurders die een gr ote woning achterlaten een j uiste keuze. Pa ss end wonen van ouderen is dan vooral een positieve bijvangst. Is het doel ´passend
wonen´, da n zou de aandac ht gericht moeten zijn op de huurders die nu niet passend
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zi tten en gel et op hun woon- of zorgsituatie een a nder e woning nodig hebben. Is het
doel het beter bedienen of benaderen van een specifieke klantgroep, da n zouden a lle
ouder e huurders voor de dienstverlening van de Ver huisadviseur in aanmerking ku nnen komen.
Ti j dens de evaluatie is meer dere keren aangeg even dat het de moei te waard is de
defi nities en voorwaarden van de ver schillende r egelingen beter op el kaar af te
s temmen, zoda t ze elkaar versterken. Daar voor zijn op v oor hand twee ma nieren
denkba ar.
De eer s te i s door verbreding van de maatregelen; gelijke – ma a r vooral: minder s trenge – voor wa arden om voor de Voorrangsregeling, Kortingsregeling of diensten van de
Ver hui sadviseur i n a anmer king te komen . Dat zou een positief effec t op de doo rstromi ng hebben, ma ar heeft als keer zijde da t het zich slec ht verhoudt tot andere doels tel lingen. Het a lternatief hier voor is j uist een meer s pecifieke i nzet van de ma a tregel en. Da t zou bijvoor beeld kunnen door de Ver huisadviseur de mogelijkheid te geven
c l iënten onder bepaalde voorwaarden a bsolute voorrang te geven op a nder e kandidaten, en/of een ver huiskostenvergoeding of gekorte huurprijs aan te bieden . Die ger i c hte i nzet blijft beperkt tot daar waar ec ht nodig en is daardoor (naar ve r wac hting)
het mees t effi ciënt. Wellicht dat dit a lter natief zich beter (dan het ee rste alternatief)
ver houdt tot het huidige tijdsgewricht waarin de dr uk op de ma rkt hoog is en r elatief
veel woonr uimteverdeelregels van toepassing zijn.
Tot s l ot is een a antal a andachtspunten van praktisc he a ard de r evue gepasseerd:


De toewi j ding en inzet bij de uitvoering van de ma atregelen zijn net zozeer van
bel a ng voor het r esultaat van een ma atregel als de precieze voorwaarden voor de
ma a tr egel zelf. Afstemming en overleg tussen de c orporatie over de uitvoering en
i nzet va n de ma atregelen zal het gebruik e r van ten goede komen. Dat geldt vooral
voor de Seni orenkortingsregeling en de Voor rangsregeling.



De ma i ling naar 6 .000 huurders in juni heeft een grote piek a an i nschrijvingen van
c l iënten opgeleverd. Dat is ten koste gegaan van de capaciteit om te ma tc he n
voor c liënten. Het is het overwegen waard een volgende ma iling op te knippen, al
heeft da t a ls keerzijde dat huurders niet gelijktijdig worden geïnformeer d.



O ver weeg s oepeler om te ga an met het muta tieproces. De ei sen ten a anzien van
de s ta at van de woningen kunnen voor ouderen die lang in de woning wonen een
behoor lijke opgave betekenen. Aa n de a ndere kant kan het overnemen van go rdi j nen of vloerbedekking juist voor deze groep financieel en praktisch een dr empel wegnemen.
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Bijlage 1. Bronnenoverzicht
e



Ra ppor tage 1 kwartaal Ver huisadviseur Senioren, 2 014 .



Ra ppor tage 2 kwartaal Ver huisadviseur Senioren, 2 014 .



Voor l opige eindrapportage Ver huisadviseur Senioren, 2 0 14.



O ffer te Ver huisadviseur Senioren, 2 01 5.



Ha l fjaarrapportage Ver huisadviseur Senioren, 2 015.



Di ver se inter ne stukken en financiële c ijfers over de kortingsregeling van Bo-Ex ,
2015.



Enquête Ver hui sadviseur Senioren.



Geïnter vi ewde deelnemers. Er zijn 1 1 interviews afgenomen, wa arvan 9 huisho udens ver huisd zijn. 2 huishoudens willen nog wel verh uizen.



Rondeta felgesprek met bel eids - en ver huurmedewerkers van de Utr ec htse w oni ngcorporaties.



Rondeta felgesprek met pr ofessionals ‘in het veld’.



Regi s tratiebestanden van de Ver huisadviseur en de Kortingsregeling .



Ci j fers van WoningNet over verhuringen i n de periode 2 0 09-nu.

e
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Bijlage 2. Overzicht communicatie en
persmomenten
De r de kwartaal 2 0 13
Ma i ling naar huurders Bo -Ex over de Seniorenkortingsregeling

Ee r st e kwartaal 2 0 14


Fol der en website VA ontwi kkeld;



Eer s te ma iling onder 2 50 professionals e n instanties in wonen, welzijn, zorg over
VA



Per s bericht over VA ver zonden naar de lokale per s;



De c or poraties hebben informatie over de VA ver spreid onder woonconsulenten
en buur tbeheer ders;



De c or poraties hebben een stukje over VA opgenomen in hun bewone rsbladen;



De c or poraties hebben folders van de Ver huisadviseur bij de balie gelegd.



De c or poraties hebben informatie over de ver huisadviseur op de eigen website
gepl a atst.

Twe e de kwar taal 2 014


1 8 ma a rt: felicitatiebezoek wethouder I sabella a an eer ste verh uisde c liënt. Twee
a r ti kelen met foto in het Algemeen Da gblad en in de Dichtbij.



2 1 ma a rt: a rtikel over VA i n de Bewonerskrant van Mitros.



2 8 ma a rt: i nterview met de Ver huisadviseur in de Nieuwsbrief van Bewonerspla tfor m De Bundeling.



1 9 a pril: I tem over de verhuisadviseur in de NO S journaals van 1 8.0 0, 2 0.00 en
2 2 .0 0 uur. Ni euwsbericht op de site van de NO S.



Publ icatie van informatie over de ver huisadviseur in de Plusgids Utrec ht.

De r de e n vierde kwartaal 2 0 14


Rond 1 s eptember: mailing van c orporaties, gemeente en ver huisadviseur naar
3 0 0 0 ouder e huurders met een gr ote woning.



September : per s bericht implementatie ma atregelen



1 7 s eptember : artikel in Dichtbij over voorrangsregeling en verhuisadviseur
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1 oktober : presentatie Ver huisadviseur voor de Adviesco mmissie O uderenbeleid.



1 oktober : i nformatiestand Ver huisadviseur op Dag van de O uderen



2 7 dec ember 2 01 4: Al gemeen Da gblad plaatst interview met ver huisadviseur en
c l iënt.

Ee r st e e n tweede kwartaal 2 0 15


Tweede ma i ling naar 4 5 0 professionals en i nstanties in wonen -welzijn-zorg



Begi n j anuari: persberic ht naar de l okale en r egionale pers over voor tzetting van
de ver huisadviseur.



3 febr uari: paginagroot interview geplaatst met één va n de c liënten van de ve rhui sadviseur, i nclusief een a dver tentie van de ver hui sadviseur in O ud-Utrechter.



Mei : tweede keer pl aatsing adver tentie in O ud-Utrechter.



Bo-Ex , Gr oen West en Mi tros plaatsen stukje in hun bewonersbladen over de Ve r hui sadviseur.



Mei -j uni: productie drie voorlichtingsvideo’s over de ver huisadviseur, kor tingsr egel i ng en de voorrangsregeling, plaatsing op website van Bo -Ex en links op de sites va n de a ndere c orporaties.



Ma i ling begin juni a an 6 .000 huurders over de verschillende r egelingen en de
ver huisadviseur.



Juni : brieven aan huurders en bewonerscommissies e n a rtikelen op de websites
over het ontl abelen 55 +woningen.
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Bijlage 3. Een week uit het leven van de
Verhuisadviseur
O m een i ndruk te geven van de wer kzaamheden van de Ver huisadviseur, heeft de
Ver hui sadviseur een da gboek bijgehouden. Door Claartje Sad ée, Utr echt, s eptember
2015.

Dagboek van de Verhuisadviseur
Dinsdag

S jouk k omt o m k wart v o o r 1 0 o p k a n t o o r o m z i c h
ger eed te ma ken voor het tel efoni s c h s pr eekuur, da t om 1 0 .0 0 uur begi nt. Sj ouk
wer kt s i nds januari 20 15 als vrijwillig Ver huisadviseur en is inmiddels goed i ngewer kt
i n de c ompl ex e r egel gevi ng r ondom vol ks hui s ves ti ng en woonr ui mtever del i ng.
Beha l ve het s preekuur handelt ze de telefoontjes af die op ma andag bij ons secretar ia a t zijn binnengekomen. Het zijn senior en (of hul pver l ener s ) di e bel l en om tel ef oni s ch advies, of intensievere begeleiding nodig hebben. Die laatste categorie schrijven
we i n a ls nieuwe cliënt. Ook vaste cli ënten bel l en r egel ma ti g. Ze hebben een vr a a g
over een bepa ald complex of een r egeling, moesten nog hun inkomensgegevens doo rgeven, of vr agen zich af h oe het s taat met de woni ng waar op ze ger ea geer d hebben.
‘s Mi ddags gaat Sjouk op bezoek bi j een ni euwe c l i ënte i n Ka na l enei l a nd, een m evr ouw va n a c hter i n de 6 0 met ha r tkl a c hten en CO PD. Ze heeft een gewel dda di ge
over val meegema akt en wil zo snel mogelijk naar een gelijkvloerse woning in Leidsche
Ri j n verhuizen. Haar PC is kapot, en ze is er ook ni et ha ndi g mee. Na ter ugkoms t op
ka ntoor bespreken we de c asus. We besluiten voor haar te ga an zoeken – op basis van
ha a r geïnventariseer de woonwensen - een ur gentie a an te vr agen bij het Vierde Huis gezi en ha a r ger i nge s l a a gka ns .
Bi j de post ligt een evaluatieformulier van één van onze cliënten die met onze hulp i s
ver huisd naar een a anleunwoning in Swellengrebel. Na een verhuizing s tur en wi j a l ti j d een felicitatiekaart en een evaluatieformulier. W ij hadden kort geleden voor ha a r
een s er vi ce-indicatie aangevraagd en op de woningadver tentie gereageerd. Ze i s on tzettend bl ij met de woning. Ze s chrijft: ‘Ik ben zeer tevreden met de hul p van de sen ior en Ver hui s a dvi s eur s ’. Fi j n om te hor en!
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Woensdag

D e w oensdag i s altijd e en d rukke maar l euke dag o p
ka ntoor. Zowel Sjouk a ls Coby – vr ijwilligster van het eer ste uur – zi jn er va nda a g, en
ook Anj a ; zij werkt sinds augustus als Ver huisadviseur. O m ha l f 1 1 hebben we tea mover l eg en bespreken we nieuwe ontwikkelingen in bijvoor beel d de woonr ui mteve r del i ng, ma ken we wer ka fs pr a ken, en beha ndel en we c a s us s en.
Va nda ag bespreken we nogmaals de verander i ngen di e per 1 j ul i hebben pl a a ts g evonden en de gevolgen daarvan: het label 5 5 plus is ver vangen door voorrang voor 6 5
pl us. En de bezettingsnorm is i ngevoerd: voor sommige appa r tementen i n met na me
Lei ds che Rijn komen eenpersoonshuishoudens nauwelijks meer aan de bak. Dit bl i j kt
gevol gen te hebben voor een a antal van onze cliënten. Die sc hi eten nu bi j voor beel d
va n positie 3 naar positie 4 5. Een a ndere wijziging is de i n kor ti ng va n de r ea c ti eter mi j n naar vijf dagen. Dat is tamelijk lastig in ons wer k; we mogen geen woningen mi ss en en huur der s hebben ook wa t bedenkti j d nodi g. Hoe ga a n we d a a r mee om?
O ok bes preken we i n het overleg het overzicht dat ik heb gemaakt van alle voorrangsr egel ingen. W ant daar komen er steeds méér van, en dat heeft positieve én nega tieve
gevol gen voor de slaagkans. Huurders zien door de bomen het bos ni et meer : voor r a ng voor 6 5 plus, voorrang voor s enioren met een gr ote woning, voorrang voor mens en met een l a a g inkomen, voorrang voor 2- of meer persoonshuishoudens . Het ove r zi c ht gebruiken we i n onze advisering, en sturen we mee i n ons standaard infor mati epa kket, digitaal of per post. O verigens bellen ook corporatiemedewer ker s ons r ege l ma ti g met vr agen om uitleg over de s eniorenregelingen. Het blijkt toch lastig om je de
ver s c hi l l ende c r i ter i a goed ei gen te ma ken.
Ná het tea mover leg gaat Coby naar één van de c orporati es om – met een ma c hti gi ng
en a l le pa pieren op zak - namens een cliënte een voorlopig huurc ontr a c t te tekenen.
Coby i s dinsdag mee gewees t met mevr ouw naar twee bezi chtigingen. De ma ntel zo r ger va n mevr ouw is drie weken op vakantie, en a ls Coby geen a ctie h ad onder nomen,
wa r en deze woningen aan haar voorbijgegaan. Mevr ouw staat op pos i ti e 1 voor een
woni ng in Nieuwegein en besluit de woning te a c c epter en. Da t betekent da t bi nnen
2 4 uur de pa pieren bij de c orpora ti e moeten wor den gebr a c ht. Het pr oc es r ondom
woni ngaanbieding en –a cceptatie is een pr ecair proces. Er gaat regelma ti g wa t mi s –
bi j voor beeld woningzoekenden die niet op de bezi c hti gi ngs l i j s t s ta a n – of mens en
hebben moei te met de pa pier wi nkel – denk bi j voor beel d a a n kwi j tger a a kte I B -6 0
for mulieren. Het is een s nelkookpan waar ouderen weleens het s poor bi j s ter r a ken.
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’s Mi ddags wor d ik gebeld door Femke, een hulpverleenster van één van onze cliënten
i n Lei dsche Rijn. Mevrouw heeft gezondheidsklachten en l a s t va n depr es s i vi tei t, en
moet gel i jkvloers gaan wonen. Ze kan ec hter geen a fstand doen van haar vele s pullen;
ze houdt va st dat de nieuwe slaapkamer minstens even gr oot moet zijn als haar huid ige: 1 7 vi erkante meter. Dat is een lastige eis als j e na a r een dr i eka mer a ppa r tement
wi l ver huizen! Femke heeft op mijn ver zoek s a men met de c l i ënte de meubel s i n de
s l aapkamer opgemeten. Wij laten een bevriend arc hitec t s c hets j es ma ken di e l a ten
zi en da t een kleiner e slaapka mer nog vol doende r ui mte bi edt. Door zo s a men met
mevr ouw bezi g te zi jn, blijkt dat mevr ouw open komt te staan voor alternatieven. W e
hebben weer een s ta pj e gezet met el ka a r !

Donderdag

O p donderdag i s A nja altijd a anwezig. O mdat A n j a
nog ni et veel ‘eigen’ cliënten heeft, ma akt zij op donderdag ma tc hes: voor a ll e c l i ë nten voor wi e wij zoeken (37 op dit moment) kijkt zij of er geschikte woningen op W oni ngNet s taan. Alle Ver huisadviseurs maken in principe matches voor hun ei gen clië nten, ma a r s oms lukt dat niet omdat ander wer k voorgaat. Zo hebben we i n j uni en j uli
méér da n 1 5 0 telefoongesprekken gev oerd naar aanleiding van de gr ote ma iling na a r
ouder e huurders over de s eniorenregel i ngen. De tel efoon s tond r oodgl oei end. Het
ma ken va n ‘ma tc hes ’ s tond toen noodgedwongen wa t op een l a ger pi tj e.
Va nda ag blijkt er een woning i n één va n de ‘wens c ompl ex en’ va n een ec htpa a r op
Woni ngNet te s taan. Ec hter bevindt het a ppa r tement zi c h op de vi j fde ver di epi ng,
ter wi jl zij ma ar tot driehoog wi l l en wonen. Veel va n onze c l i ënten hebben hoogt evr ees of zijn bang voor een defecte lift. Tijdens het telefonisch ges pr ek d a t Anj a met
ze voer t, en wa a rin ze de voors en tegens tegen elkaar a fwegen, besluit het ec htpa a r
da t ze toc h bel a ngs tel l i ng heeft voor de woni ng. Anj a ga a t voor ze r ea ger en.
I k s preek onder tussen een mevrouw die een woni ng heeft gezi en a a n het Ka mel e ns poor in Ma arssen maar denkt dat ze met deze huurprijs geen huurtoesl a g ontva ngt.
I k l eg ha ar de huurtoeslaggrenzen uit, i nfor meer ha a r over de kor ti ngs r egel i ng, en
ma a k direc t aan de telefoon een pr oefber ekening voor de huurtoeslag. Want de r ea c ti eter mijn sluit de volgende da g. Al met a l blijkt dat zij met de nieuwe huur nauwelijks
hoger ui tkomt, en ze bes l ui t a l s nog te r ea ger en. Di t komt va ker voor. W i j nemen
da a rom standaard met onze c l i ënten de fi na nc i ël e mogel i j kheden door, en nemen
da a rin ook de mogelijk l agere verwarmingskosten mee, bi j verhuizing va n gr oot na a r
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kl ei n. Dat helpt mensen net over de drempel. Maar j e moet het wel blijven herha l en!
En da n hel pt het, dat wij een l angdurige relatie met veel van onze c liënten opbouwen.
Mevr ouw i s i nmi ddel s ver hui s d na a r het Ka mel ens poor !
’s Mi ddags komt een ouder e dame met ha ar dochter langs op kantoor. Zi j ka mpt met
noga l wat gezondheidsprobl emen, voel t zi c h eenza a m en wi l va n gr oot na a r kl ei n
ver huizen. We bespreken haar woon- en zorgbehoeften. W e br engen Hof v a n Tr a n s wi j k ter sprake, met zowel ‘gewone’ s eniorenwoningen al s ‘zel fs ta ndi ge zor gwoni ngen’. Mevr ouw is niet bekend met dit c omplex maar reageer t enthousias t. W e bel l en
di r ect onze contactpersoon bij Vec ht en IJssel om een bezi chtiging te r egelen en a dv is er en de doc hter een CI Z -indicatie a an te vr agen. Binnen een ma a nd heeft mevr ouw
een tweeka mer woning in Parc Tr answijk geacc epteerd. De doc hter : ‘Mi j n moeder en
i k zi j n er g bl i j . Zonder j ul l i e hul p wa s ze hi er nooi t ter ec ht gekomen’.

Vrijdag

V r ijdag is e e n r ustige d a g. Of ficie el zijn we d i c h t . E e n p r i m a
da g om ui tzoekwer k te doen. Zo onder zoek i k de vr a a g of een vi er ka mer woni ng,
wa a r bij twee kamer s zijn samengetrokken tot één, in aa nmer ki ng komt voor de kor ti ngs regeling. W ant deze regeling is voor s ommi ge huur der s door s l a ggevend i n de
s ta p om te ver huizen. Navraag wijst uit dat het oorspronkelijk aantal ka mer s l ei dend
i s . De pr aktijk is ec hter weer barstiger. Ik stuur een ma il naar mijn vrijwilligers met het
ver zoek onze cliënten nadrukkelijk te ondersteunen als ze r echt op kor ting hebben en
een woni ng wi l l en a c c epter en.
O ok beki jk ik de klacht van de zoon van een ec htpaar die a l een ti j dj e a c ti ef a a n het
zoeken i s. Zijn ouders laten een grote woning achter en zouden in a anmer king moeten
komen voor de voorrangsregeling, ma ar ze eindi gen s teeds op een l a ge pos i ti e. Di t
keer op pos i ti e 5 6 .
Di t heb i k twee keer eer der meegema akt: wa a r s c hi j nl i j k s ta a t de woni ng ver keer d
ger egi streerd in WoningNet. Bellen met WoningNet levert nu ec hter niets op. O ok bi j
de c or poratie ka n de medewer ker mij in eer ste instantie niet verder helpen. Uiteind el i jk lost mi j n c onta c tper s oon bi j de c or por a ti e het pr obl eem op. Voor de woni ng
wa a r op de familie nu heeft gereageerd, is het helaas te l aa t. Vol gende keer hopel i j k
beter. De a nder e twee c liënten bij wie di t pr obl eem s peel de hebben i nmi ddel s een
a nder e woning! Eén van hen sc hreef: Deze vrouw verdient een 1 0 + voor haar inzet en
ti j d tot ’s a vonds l a a t en i n het weekend. Gr ote wa a r der i ng ’.
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I k ben a lleen maar heel erg blij voor deze mensen . W ij tr ekken mensen over de s treep
door een deel van hun zorgen en belemmer ingen weg te nemen. En met veel gedul d,
een l ui sterend oor en persoonlijke aandac ht. Hoe vaak horen wij niet tijdens het ee r s te c onta c t: ‘I k ben zó bl i j om ei ndel i j k i ema nd te s pr e ken di e ons ka n hel pen’.
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Bijlage 4. Volkshuisvestelijk effect
Voorrangsregeling
Het bel a ngrijkste volkshuisvestelijke effect dat de c orporaties met de voor rangsreg el i ng willen bereiken, is het bevorderen van de doorstroming. De r edenering is als
vol gt:


De woni ngen die met voorrang zijn ver huurd zouden zonder deze r egeling ook zijn
ver huurd, maar aan andere w oningzoekenden .



De woni ngzoekenden die een woning krijgen met de voorrangsregeling laten vake r e e n grote sociale huurw oning achter (als gevolg van de voorwaarden) dan de
woni ngzoekenden die de woning a nders (zonder voorrangsregeling) zouden he bben gekr egen.



Het type woni ngen dat wordt a chter gelaten door de woningzoekenden die een
woni ng krijgen met de voorrangsregeling, levert bij ver huring vaker doorstroming
op da n a ndere woningen.

O m deze r edener ing te toetsen aan de praktijk gaan we op basis van de WoningNet gegevens één voor één i n op de bovenstaande punten. I n overleg met de opdrachtg ever hebben we er bewus t voor gekozen geen ver huisketenanalyses te doen. Zo´n an al ys e zou in de uitvoering te veel problemen opleveren en dus niet de gewenste i nfo rma ti e opleveren.
Andere woningzoekenden
I n pa ragraaf 4 .2 hebben we gec onstateerd dat bij 6 9 van 82 6 verhuringen de voo rr a ngsregeling de doorslag heef t gegeven bij de toewijzing. De vr aag is of die 6 9 g es l aagde woningzoekenden ook zonder die voorrang deze woningen zouden hebben
gekr egen. Da arvoor hebben we opgebouwde wachttijd van de geslaagde woningzo ekenden ver geleken met de wa chttijd van de overige k andidaten.
Bi j 5 0 van de 6 9 verhuringen had de geslaagde woningzoekende, die gebruik heeft
gema a kt van de voorrangsregeling, niet de hoogste wa chttijd. Dat betekent dat er
a nder e woningzoekenden boven hen zouden zijn geëi ndigd, a ls ze geen voorrang ha dden geha d. Voor 1 9 geslaagden met voorrang geldt dat ze wel de langste wa chttijd
ha dden: zij hadden de voorrang dus niet nodig om op de eer ste plek te eindigen.
Bi j de mees te (7 2%) van de 6 9 ver huringen zouden de woningen zonder de voorrang sr egel ing dus aan ander e woningzoekenden zijn toegewezen.
Meer doorstroming door meer toewijzingen aan doorstromers (direct effect)
O m te bepa len of een ver huring via doorstroming heeft geleid tot een volgende ve rhur i ng, zijn de woonadressen van de geslaagde woningzoekende n gekoppeld aan de
a dr essen van de ver huurde woningen. Daar bij gaan we er van uit dat er sprake is van
door stroming wanneer de tijd tussen de c ontractdatum van de oorspronkelijke verh u-
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r i ng en de c ontractdatum van de verhuring van de ac htergelaten woning min stens 1
da g en ma x imaal een half jaar bedraagt.
Al s we de ver huringen via de voorrangsregeling ver gelijken met de over ige ver huri ngen di e i n dezelfde periode i n Utr echt en Zeist hebben plaatsgevonden, dan zien we
da t i n Utr echt 1 0 ,1 % van de ver huringen me t voorrang binnen een halfjaar tot een
ni euwe ver huring hebben geleid, tegenover 8 ,7% van de overige verhuringen. I n
Ni euwegei n is het ver schil gr oter : daar bedragen deze per centages r espectievelijk
1 4 % en 9 %. Hi er bij dient te wor den opgemer kt dat de ter mi jn van een half jaar waar bi nnen doorstroming kan plaatsvinden (volgens ons c riterium) nog niet voor alle w oni ngen is verstreken.
Voor deze r edenatie zijn de ver schillen tussen de per centages relevant, niet zozeer de
hoogte va n de percentages. Bij de a nalyse van de ver schillen in doorstroming moeten
we r ekening houden met de kenmer ken van de woningen. Tabel 0-1 vergelijkt de
door stroming bij woningen met of zonder de voor rangsregeling per aantal kamers.
Ver ui t de mees te woningen met voorrang hebben twee of dr ie kamers. Juist bij deze
woni ngen zien we r elatief gr ote verschillen, waar bij woningen die via de voorrangsr egel i ng zijn verhuurd veel vaker doorstroming opleveren dan a ndere woningen. Dit
gel dt zowel voor Nieuwegein als voor Utr echt.
Hi er uit kunnen we c oncluder en dat de woningzoekenden die gebruik hebben gemaakt
va n de voorrangsregeling inderdaad vaker een woning hebben achtergelaten die o pni euw vi a WoningNet ver huurd is dan a ndere geslaagde woningzoekenden.
Tabel 0- 1 Percentage doors trom in g bij woningen m et v ier k am ers of m inder,
z onder of m et v oorrangs re geli n g

1 kamer
2 kamers
3 kamers
4 kamers
Totaal

Nieuwegein
Zonder voorrang
Met voorrang
0%
0%
4%
6%
6%
19%
15%
16%
8%
14%

Utrecht
Zonder voorrang
Met voorrang
4%
0%
1%
7%
9%
13%
10%
11%
7%
10%

Al s we ons beper ken tot de 6 9 verhuringen wa arbij de voorrangsregeling doorslagg evend i s geweest, dan zien we dat 3 0 van deze verhuringen (43 %) binnen een half j aar
weer een a nder e ver huring hebben opgelever d: 7 van de 1 4 woningen die met voo r r a ng ver huurd zijn in Nieuwegein ( 50%); en 2 3 van de 3 2 woningen in Utr echt ( 42%).
Hi er uit kunnen we c oncluder en dat het doorstroomr esultaat veel groter was gewees t
a l s er : a ) mi nder woningen a an kandidaten met een a nde r e voorrang zouden zijn verhuur d; b) meer r eacties van kandidaten met voorrang zouden zijn gewees t.
Meer doorstroming door type achtergelaten woningen (indirect effect)
De voor wa arden die gelden om i n a anmer king te komen voor voorrang zorgen er voor
da t de woni ngzoekenden die via de r egeling een woning krijgen, vaker een grote ee n-
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gezi nswoning of groot appartement a chterlaten dan doorstromers die buiten de voo rr a ngsregeling om een woning vinden.
De ex per i mentpar tners gaan er van dat eengezinswoningen en grote appar tementen,
wa nneer die opnieuw verhuurd worden vaker doorstroming oplever en dan ander e
woni ngtypen. Om deze hypothese te toets en kijken we na ar alle verhuringen in de
per i ode 2 013 -nu en s tellen vast welke ver huringen de mees te doorstroming oplev er en.
I n ta bel 0 -2 zien we da t grote eengezinswoningen over het algemeen i nderdaad meer
door stroming opleveren dan a ndere woningen. I n Nieuwegein lijkt het woningtype de
door slag te geven: grote eengezinswoningen leveren daar veel meer nieuwe ver huri ngen op da n de gr ote meer gezinswoningen. In Utrec ht lijkt het meer om de gr ootte te
ga a n: grote meer gezinswoningen zorgen daar voor ongeveer evenveel doorstroming
a l s gr ote eengezinswoningen.
Tabel 0- 2 Percentage doors trom in g bij alle v erhuringen, 2013 - heden

1 kamer
2 kamers
3 kamers
4 kamers
5 kamers of meer
Totaal

Nieuwegein
Eengezins
Overig
0%
0%
0%
5%
31%
12%
21%
13%
32%
14%
23%
9%

Utrecht
Eengezins
9%
21%
19%
15%
23%
18%

Overig
4%
7%
10%
12%
25%
9%

Samenvattend
O p a l le drie de punten blijkt de r edenering te kloppen. Door de Voor rangsregeling
wor den woningen aan woningzoekenden verhuurd die die woning anders niet zouden
kr i jgen. Die woningzoekenden laten vaker een woning a chter die opnieuw kan worden
ver huu rd. De woningen die zij ac hterlaten leveren op hun beur t meer doorstroming
op da n kleinere woningen.
De Voor r a ngsregeling voor senioren zorgt dus voor langere ver huisketens en meer
door stroming. De keuze om de voorrangsregeling niet i n de a dvertentie te v er melden
i s slec ht voor de tr ansparantie en de belangstelling vanuit de doelgroep. Het effec t
va n de r egeling wordt bovendien beper kt door de vele andere voorrangsregelingen .
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Bijlage 5. Financieel effect verhuizingen
I n hoofdstuk 3 zijn de kortingsregeli ngen behandeld. Het financiële effec t van de ver hui zingen is daar beschouwd door te kijken naar het verschil tussen de verleende
kor tingen ener zijds en de ha rmonisaties a nderzijds. O p verzoek van de opdrachtgever
ma ken we i n deze paragraaf een i ets uitgebreidere indicatieve ber ekening van het
fi na nciële effec t van de ger ealiseerde verhuizingen.
I n een eer der onderzoek is gerekend aan het financiële effect van het bevorderen van
23
di t type ver huizingen . Aa n de hand van die r edenering én kengetallen uit dat o nder zoek kunnen we een i ndicatieve ber ekening maken , waarbij we er va n uit gaan dat
a l le a chtergelaten woningen opnieuw worden ver huurd.
De 2 3 ver huizingen, wa arbij één van de kortingsregelingen van toepassing waren,
l ever en per s aldo een ha rmonisatie-effect op van € 53 per woning per ma and. Ec hter,
di e woni ngen wa ren zonder kortingsregelingen op termijn ook vrijgekomen. We mo eten dus een a a nname doen ten aanzien van de ter mijn waarop de woningen zonder
kor tingsregeling wa ren vrij gekomen. O p basis van eer der onderzoek schatten we da t
op 7 j a ar. De huur prijs van de a chtergelaten woning kan dus 7 jaar eer der worden
ver hoogd. We gaan er van uit dat de verleende korting voor eenzelfde periode is. De
c or poraties genieten dus 7 jaar van dit harmonisatie-effect.
Er wor den ook eer der kosten gema akt: de onderhouds - en mutatiekosten komen eerder da n begroot. Die muta tiekosten sc hatten we op € 1 .000 per mutatie – ook op basis
va n eer der genoemd onder zoek. Dit bedrag is hoger dan een gemi ddelde mutatie,
omda t de vr ijkomende woning relatief lang verhuurd is geweest. De muta tiekosten
komen i n deze r edenatie 7 j aar eer der dan begroot.
24

Al s we het r es ultaat van beide toekomstige kasstromen netto contant maken, dan
bl ijkt een positief effect. De netto c ontante waarde van het ha rmonisatie -effec t b edr a agt zo’n €1 04.0 00. De netto c ontante waard e van het naar voren halen van de
muta ti ekosten bedraagt ongeveer minus € 5.000 . De totale netto c ontante waarde van
de ver s nelde ver huizingen bedraagt dus €9 9.000 oftewel zo’n € 4.10 0 per woning.
Nogma a ls, dit is een i ndicatieve berekening aan de hand van kengetallen uit a nder
onder zoek. Een preciezer e berekening over de Utr echtse situatie is goed mogelijk ne
zou tot a ndere uitkomsten kunnen leiden.

23

Ouderen over de drempel, evaluatie van de seniorenmakelaar, RIGO i n opdra cht va n Vi domes , ja nua ri 2014.

24

Tegen een i nfl a tiepercentage va n 1,5% en een di s contovo et va n 5%.
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Bijlage 6. Gespreksleidraad
1 . Int r oductie
Doel va n het ges prek is om van de huurder te horen welke r ol de r egeling(en)
hebben ges peeld bij de r ecente verhuizing.
Het ga a t om de vol gende drie ma atregelen: 1 ) woonruimteverdeling, 2 ) korting op de
huur prijs, 3 ) de a anstelling van een Ver huisadviseur.
U kunt geen goede of foute a ntwoorden geve n. W e vragen immer s naar uw er var i ngen. Als u iets n iet weet, is dat niet er g.
U s pr eekt niet met i emand van een van de Utr echtse c orporaties . Wij zijn een
ona fhankelijk onderzoeksbureau. Dit gesprek is ver trouwelijk en heeft geen c onsequenti es voor uw r elatie met de woni ngcorporatie..
W e pr oberen het ges prek zoveel mogelijk c hronologisch te doen.

2 . Voor uw ve r huizing
Uw vor ige woonsituatie
i . Kunt u uw vorige woonsituatie omsc hrijven? Type, gr ootte, buurt, huish ouden.
i i . Hoe lang woonde u da ar?
i i i. Hoe beviel deze woonsituatie u?
De geda c hte om een a ndere woning te zoeken
i . W a nneer kwam de gedachte een a nder e woning te zoeken bij u op?
i i . Wat wa s de belangrijkste r eden om te willen ver huizen?
i i i. Kunt u zic h herinner en wat uw beel d was over het zoeken van een wo ning en ver hui zen? Waar zag u tegenop en wa arom?
i v. Stond u al (lange tijd) ingeschreven al s woningzoekende?
De bes l issing te verhuizen
i . W a t gaf uiteindelijk de doorslag om ec ht te willen ver huizen en da arvoor de nodige
s ta ppen te ga an zetten?

3 . He t zoe ken naar ee n woning
W a t hebt u gedaan om een a ndere woning te vinden?
i . Zel f zoeken via WoningNet.
i i . Contact gezocht met de c or poratie
i i i. Hulp van vrienden, familie
i v. Ver huisadviseur
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W i e wa r en betrokken bij het zoeken naar een woning?
i . Fa milie, vrienden
i i . Ver huisadviseur
i i i. Andere medewer kers van de c orporaties (bv baliemedewerkers)
W a t wa s hun r ol?
Spec i fiek: Ver huisadviseur, woonruimteverdeling, korting op de huurprijs
Hebt u gebr ui k gema akt van een of meer dere r egelingen?

4 . Spe cifie k ove r de Ve rhuisadviseur
Hebt u c onta ct gehad met (Claartje) de Ver huisadviseur ? O f met een va n de vr ijwi l ligers.
Zo j a , hoe wist u van het bestaan van de Ver huisadviseur?
i . Gehoor d via familie, vrienden, buren
i i . Ver huisadviseur nam met mi j c ontact op
i i i. Suggestie van c orporatie
i v. Gel ezen i n informati eblaadjes of op websites
O p wel ke ma nier heeft u contact gehad met de Ver huisadviseur?
W el ke r ol heeft de Ver huisadviseur gespeeld bij het zoeken naar een woning en
het ver hui zen? Te denken valt a an:
i . Conc reet ma ken van ver huisplannen en het bepalen van de mogelijke opties, bijvoor beeld d.m.v. persoonlijke ges prekken,
i i . Het formuleren van woonwensen
i i i. Zoeken i n het woningaanbod en het r eager en op woningen
i v. Hulp bij het bezichtigen en a ccepter en van de woning,
v. De da a dwer kelijke ver huizing zoals spullen inpakken , verhuizen, nieuwe woning
i nr ichten, etc .,
vi . O verig r egel- en papier werk zoals adreswijzigingen,
vi i . Het proces van wennen aan -en het leren kennen van de nieuwe buurt en de voo rzi eni ngen.
Al s u er ééntj e uit zou moeten kiezen, wat is dat het belan grijkste dat de Ver hui sadviseur voor u heeft gedaan?
Zou u zonder de hulp van de Ver huisadviseur ook zijn verhuisd? W aarom wel of
ni et?
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5 . Spe cifie k ove r de woonr uimte ve rde ling
Hebt u gebr ui k gema akt van de voorrangsregeling bij ver huizing naar een kleiner e woni ng (Woonr uimteverdeling)?
(Hoe) wi s t u van het bestaan van deze r egeling?
i . Gehoor d via familie, vrienden, buren
i i . Suggestie van c orporatie
i i i. Gelezen in infor matieblaadjes of op websites
Zou u zonder de voorrangsregeling ook zijn ver huisd? W aarom wel of niet?

6 . Spe cifie k ove r de r egeling kort ing op de huurprijs
Hebt u gebr ui k gema akt van de r egeling wa arbij oudere huurders die willen ver hui zen naar een kleiner e woning korting op de huurprijs krijgen?
(Hoe) wi s t u van het bestaan van deze r egeling?
i . Gehoor d via familie, vrienden, buren
i i . Suggestie van c orporatie
i i i. Gelezen in infor matieblaadjes of op websites
Zou u zonder de kor tingsregeling ook zijn ver huisd? W aarom wel of niet?

Heeft een va n de r egelingen de dr empel voor een ver huizing weggenomen? Zo ja,
kunt u a a ngeven wel ke?

7 . N a de ve r huizing
Hoe ki j kt u terug op het zoeken naar een a nder e woning en de ver huizing?
Bent u bl ij met uw ni euwe woonsituatie en bent u blij dat u verhuisd bent?
Bent u tevr eden over hoe de ver huizing is verlopen?
W el ke hulp was er g belangrijk voor u? Welke hulp had u niet kunnen missen?
Ha d u nog op a ndere ma nieren geholpen willen worden?
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