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….. Augustus 2019 

 

Inleiding 

Woonforte heeft op 23 juni 2019 een aanbiedingsbrief aan de Werkgroep Huurdersorganisatie a.i. 

gestuurd. Deze werkgroep is inmiddels opgegaan in de Huurdersorganisatie Groene Hart i.o. 

Woonforte verzoekt in deze zich te laten adviseren over het toewijzen van woningen door 

middel van arrangementen. Het volledige beleidsdocument hierover was als bijlage bij de 

aanbiedingsbrief meegezonden. 

 

Op 8 augustus 2019 heeft naar aanleiding van dit onderwerp een toelichtingsbijeenkomst 

plaatsgevonden. In onderling overleg is afgesproken dat het schriftelijke advies uiterlijk 22 

augustus 2019 aan Woonforte wordt aangeboden. 

 

In de Missie, Visie Strategie is de betekenis van Woonforte voor de (lokale) samenleving afgeleid 

van de UN sustainability goals. Al het handelen is gericht op twee doelstellingen:  

1) Verminderen van ongelijkheid (UN-doel nummer 10)  

2) Realisatie van veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen (UN-doel nummer 

11) 

 

Woonforte wil met de inzet van haar personeel en het vastgoed bijdragen aan de realisatie van 

deze doelstellingen.  

 

Een van de basisbehoeften van mensen is een woning.  Door de oplopende druk op de 

woningmarkt zijn de kansen voor woningzoekenden erg ongelijk verdeeld.  

 

1. Doelstellingen van het beleid 

De doelstellingen van het beleid van Woonforte ten aanzien van het werken met arrangementen 

zijn:  

 

1 De ongelijkheid in kansen verminderen 

a. De kansen voor woningzoekenden zijn ongelijk verdeeld 

 

2 Het op gang brengen van verhuizingen – doorstroming bevorderen – zo lang 

mogelijke verhuisketens organiseren 

a. Aantal nieuwe verhuringen daalt 

b. Toename aantal actief woningzoekenden 

c. Slaagkansen dalen 

d. Wachttijd en zoektijd zijn opgelopen 

 

3 Duidelijke profilering van klantgroepen 

a. Woonwensen verschillen per klantgroep 

b. Veranderen per levensfase 

c.  

2. Klantgroepen 

Woonforte onderscheidt in haar beleid verschillende klantgroepen (dit betreft zowel zittende 

huurders als woningzoekenden, zie figuur 1).  
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Vanuit deze klantgroepen hanteert Woonforte het begrip ‘Sleutelgroepen’. Dit zijn groepen met 

een grotere verhuiswens dan de andere groepen en groepen die een groot effect kunnen 

hebben op de grootte van de verhuisketen. Woonforte merkt als sleutelgroep aan:  

1. Huishoudens met een inkomen onder de sociale inkomensgrens, die een eengezinswoning 

achterlaten.  

2. Huishoudens met een middeninkomen, die een eengezinswoning achterlaten. 

 

 

3. Arrangementen 

Klantgroepen kunnen weliswaar geneigd zijn te verhuizen, maar bij het omzetten van hun latente 

woonwens kunnen allerlei belemmeringen een cruciale rol spelen. Arrangementen, waarbij niet 

alleen de passende woning wordt aangeboden, maar ook een aantal randvoorwaarden voor de 

woningzoekende worden ingevuld, kunnen in dat geval een oplossing bieden. Een oplossing, die 

er uiteindelijk voor moet zorgen dat: 

1. Knelpunten op de huidige woningmarkt worden opgelost 

a. Beperkte doorstroming binnen de sociale huur, maar ook vanuit de sociale huur naar de 

koop of middensegment huur of juist andersom 

b. Entree op de huidige woningmarkt is voor outsiders – woningzoekenden zonder of met 

weinig opgebouwde wachttijd – extreem moeilijk 

2. Klantgroepen met een sleutelpositie op de huidige woningmarkt gaan bewegen 

 

Bij het bevorderen van doorstroming en het toepassen van arrangementen hanteert Woonforte 

de volgende principes/uitgangspunten: 

• Arrangementen zijn primair gericht op huurders of toekomstige huurders met een inkomen 

tot de sociale inkomensgrens, die aangewezen zijn op een woning in de sociale huur van 

Woonforte; 

• De middeninkomens zijn op de huidige woningmarkt veelal de sleutel om ruimte voor de 

sociale doelgroep in de huursector te creëren; 

• Verleiding van klantgroepen begint in de eerste plaats met het aanbieden van kwalitatief 

passende woonruimte; 

• Voor de middeninkomens ontbreekt op dit moment passend aanbod, zowel qua prijs als 

kwaliteit; 

• Aanbod voor spoedzoekers mag niet concurrerend zijn met aanbod voor regulier 

woningzoekenden; 

• In de uitvoering starten met het ‘laaghangend fruit’ – verleiden van klantgroepen ‘empty 

nesters’, ‘ouderen’ en starters met een spoedvraag door promotie van arrangementen en het 

wegnemen van drempels – in later stadium overgaan tot actief makelen – vraag en aanbod 

actief bij elkaar brengen. 

 

In het beleidsdocument zijn voor enkele klantgroepen arrangementen opgesteld: 

• Alleengaanden, jongeren en herstarters 

• Meerpersoons starters – relatiebrekers met kinderen 

• Empty-nesters en ouderen 

• Doorstromers - gezinnen 

 

4. Invoering  

Het toepassen van arrangementen betekent dat woningzoekenden voorrang krijgen boven 

anderen. Dit is een ontheffing of afwijking van de regels. In het ene geval de Woningwet, in het 

andere geval de regionale Huisvestingsverordening. De wet kent echter ontheffingsmogelijk-

heden en gemeenten hebben de mogelijkheid om lokaal maatwerk toe te passen als dit 

volkshuisvestelijke knelpunten helpt op te lossen. 

 

Woonforte concludeert ten aanzien van de haalbaarheid dat voor loting van woningen 

voldoende ruimte beschikbaar is. Dit jaar en komend jaar is ook voldoende beleidsruimte 

beschikbaar voor het toepassen van arrangementen.  

 

Woonforte stelt in het beleidsdocument dat de invoering van arrangementen - zeker de eerste 

jaren – nauwelijks belastend zal zijn voor de werkorganisatie.  
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Conclusies en aanbevelingen 

Huurdersorganisatie Groene Hart i.o. heeft de stukken inhoudelijk bestudeerd en concludeert dat 

het beleid van Woonforte ten aanzien van het werken met arrangementen goed is voor de 

vastgelopen woningmarkt en daarmee ook goed is voor alle huurders in het werkgebied van 

Woonforte. Daarnaast zal invoering nauwelijks belastend voor de werkorganisatie van Woonforte. 

De Huurdersorganisatie Groene Hart i.o. heeft wel een aantal aanbevelingen: 

 

1) Wijs de woningen voor starters gericht toe aan jongeren onder de 23, omdat zij in het 

algemeen weinig inschrijftijd hebben en dus sowieso minder kansen hebben dan oudere 

starters. 

2) Limiteer het werken met arrangementen in tijd. Maak er bijvoorbeeld een experiment van 

voor de komende 2 jaar. Evalueer het en neem dan pas het besluit om het voor langere tijd 

toe te passen. 

3) Verhoog de leeftijd van senioren naar ‘vanaf 65’. 55-plussers hebben veelal geen zicht op of 

zekerheid over hun inkomen na pensionering. 65-plussers wel. 

 

 

ADVIES: 

De Huurdersorganisatie Groene Hart i.o. adviseert positief over het toewijzen van 

woningen door middel van arrangementen, maar wenst wel dat dit vooralsnog in tijd 

gelimiteerd wordt en wenst ook nauw betrokken te worden bij de daadwerkelijke 

invulling van de arrangementen.  

 

 

 

Namens de Huurdersorganisatie Groene Hart i.o.: 

 

 

 

Mevrouw F.C. Magez                                                 J.J. Pison 

Voorzitter      Secretaris 
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