
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is het gesteld met de betaalbaarheid van de woningen voor verschillende groepen 

huurders? Portaal probeert dat al een jaar of tien zo goed mogelijk te meten met haar 

doelgroepmonitor. Sinds vorig jaar verzamelt en analyseert ze ook big data en gebruikt ze 

Business Intelligence-tools om een nog beter beeld te krijgen van de betaalbaarheid van 

haar woningen voor haar uiteenlopende doelgroepen.  

 

‘Veel corporaties gaan uit van het aanbod, de betaalbare voorraad’, zegt Marcel Petersen, klant- en 

marktonderzoeker van Portaal. ‘Wij hebben dat omgedraaid en beginnen bij de huurder onder het 

motto Van Klant Naar Pand.’ 

Het combineren van data levert veel nieuwe inzichten op. Daarmee kan Portaal meer maatwerk 

leveren en betalingsproblemen proberen vóór te zijn. Deze proactieve aanpak hanteert ze bijvoorbeeld 

bij de samenstelling van haar vastgoedportefeuille, de woningtoewijzing en het incassobeleid. Petersen 

oppert dat betaalproblemen wellicht als criterium kunnen worden opgenomen in de Aedes-benchmark 

betaalbaarheid. 

 

Stappen 

Verzamelen en analyseren van gegevens over woonlasten en betaalbaarheid 

Kunnen huurders de woonlasten nu en straks dragen? Om hierop een zo betrouwbaar mogelijk 

antwoord te krijgen, heeft Portaal de bekende gegevens over huurders en woningen gecombineerd met 

statistisch onderzoek naar inkomens, woonlasten en huishoudens per wijk en per straat. Bij 

woonlasten gaat het niet alleen om de huur, maar bijvoorbeeld ook om de energiekosten.  

 

Petersen: ‘Bij de netbeheerders hebben we het energieverbruik van onze huurders opgevraagd. Vanaf 

tien huishoudens zijn deze gegevens volledig geanonimiseerd. Met behulp van een extra algoritme 

kunnen we de energielasten nauwkeurig berekenen. Verder hebben wij met hulp van een 

onderzoeksbureau op basis van CBS-gegevens de samenstelling van de huishoudens, de leeftijden van 

de bewoners en hun inkomens in beeld gebracht. Daaraan hebben we onze informatie over 

huurachterstanden en aantallen deurwaarderszaken toegevoegd. Per woning beschikken we nu over 

een dataset, waarop we ons beleid kunnen baseren.’  

 

Na analyse van alle data heeft Portaal berekend dat 10.313 huurders (van de circa vijftigduizend) een 

betaalbaarheidsprobleem hebben; volgens de Nibud-normen komen ze gemiddeld 152 euro per maand 

te kort. Dit betekent niet dat ze al een betalingsprobleem hebben, maar wel dat ze in de gevarenzone 

zitten. Gemiddeld zijn de huurders van Portaal 35 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten. 

Voor huurders met een betaalbaarheidsprobleem is dat 46 procent. 
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‘Dat zijn voor de helft minimuminkomens’, zegt Petersen. ‘De woon- en huurquote zijn relatief het 

hoogst bij de middeninkomens.’  

 

Toepassingssessies voor diverse groepen medewerkers 

‘We delen onze inzichten met alle geledingen van de organisatie’, zegt Petersen. Daartoe heeft Portaal 

toepassingssessies georganiseerd voor groepen medewerkers op vier verschillende taakvelden: incasso 

en sociaal beheer; verhuur en woningtoewijzing; projecten; beleid. De verdiepingssessies zijn bedoeld 

om inzicht in actie om te zetten. ‘We nodigen alle medewerkers uit om met voorstellen te komen. Bij 

Portaal willen we zo komen tot meer maatwerk en een proactieve aanpak van 

betaalbaarheidsproblemen.’  

De ene groep heeft vaak waardevolle tips voor de andere groep. Zo weten medewerkers ‘sociaal 

beheer en incasso’ welke typen bewoners meer dan gemiddeld een risico lopen. Daarmee kunnen 

medewerkers ‘verhuur en woningtoewijzing’ aan de slag. 

 

Meer aanbiedingsgesprekken 

Tijdens een sessie met sociaal beheerders van de corporatie is geconcludeerd dat 

aanbiedingsgesprekken met nieuwe bewoners in veel gevallen gewenst zijn. Tot een jaar of vijf 

geleden was dit de gangbare praktijk voor alle nieuwe bewoners, maar door de digitalisering werd de 

noodzaak hiervan niet meer gezien. Petersen: ‘Het hoeft inderdaad niet bij iedereen, maar bijvoorbeeld 

huurders met lage inkomens en een hoog risicoprofiel hebben baat bij budgetvoorlichting. Dat zijn we 

nu aan het uitwerken.’  

 

Huisbezoeken en spelregels 

De buurtbeheerder loopt zijn rondje in de wijk en houdt spreekuur. Dat blijft hij doen. Als extra stap 

legt hij standaard een huisbezoek af bij nieuwe bewoners en heet hen een ‘warm’ welkom. Daarbij 

communiceert hij helder over de spelregels bij Portaal. Als hij problemen signaleert, verwijst hij door 

naar de afdeling sociaal beheer. ‘Ook dit zien we als preventie’, zegt Petersen.  

Aparte aandacht is er voor nieuwe bewoners die uit de maatschappelijke opvang komen. Met hen 

maakt Portaal bij de intake concrete afspraken. Daarbij werkt ze samen met de instellingen waar deze 

kwetsbare huurders vandaan komen.  

 

Aanpassing incassoproces 

De kans op een deurwaarderszaak is bij Portaal gemiddeld vier procent. Uit de verzamelde data blijkt 

dat jongeren hoger scoren dan ouderen en nieuwe huurders hoger dan oude. Per gemeente en wijk 

loopt de kans op een deurwaarderszaak ver uiteen. Petersen: ‘Er zijn wijken met tien procent kans op 

een deurwaarderszaak. Dat zijn niet alleen wijken met lage inkomens, maar ook wijken met 

middeninkomens die de relatief hoge huren van vrijesectorwoningen moeilijk kunnen opbrengen. 

Daarom kijken we of de match tussen inkomen en woonlasten beter kan.’ 

Portaal stuurt twee herinneringen en belt wanbetalers op voordat ze een deurwaarder langs stuurt. De 

meeste huurders gaan dan overstag. Petersen: ‘We denken erover om preventie en vroegsignalering  

gerichter in te zetten in wijken waar de risico’s het grootst zijn.’  

 

Benchmark betaalbaarheid 

De Aedes-benchmark betaalbaarheid is sinds een jaar operationeel. Marcel Petersen is lid van de 
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werkgroep die deze benchmark verder ontwikkelt. Petersen: ‘Betaalbaarheid meten we nog traditioneel 

af aan de voorraad, een lage streefhuur en het aanbod in het betaalbare segment. Denkbaar is om de 

beweging te maken naar de huurder, bijvoorbeeld door betaalproblemen mee te nemen als criterium.’ 

 

Resultaten 

Meer inzicht in betaalbaarheid 

Door gebrek aan exacte informatie was betaalbaarheid tot nu toe een abstract probleem, waar 

medewerkers onvoldoende vat op kregen. Petersen: ‘Omdat we over meer data beschikken en deze 

delen met de hele organisatie, weten we nu veel beter waar zich problemen voordoen of dreigen voor 

te doen. ’ 

 

Meer gerichte aanpak 

‘We kunnen nu beter meten hoe het echt zit met de betaalbaarheid van onze voorraad’, zegt Petersen. 

‘Er is geen rechtstreeks verband tussen de hoogte van de huur en de betaalbaarheid. Persoonlijke 

omstandigheden en gedrag kunnen een rol spelen. De economische crisis heeft ook veel impact gehad. 

Nu kunnen we daar samen met andere partijen beter op inspelen.’  

Petersen verwacht dat de nieuwe aanpak leidt tot minder incassoprocedures, hoewel het nog te vroeg 

is om dat effect te meten. ‘Met de inzet op preventie voorkomen we schulden’, stelt hij. ‘Ook zijn we 

zuinig op onze goedkope woningen, zoeken we naar meer maatwerk in ons huurbeleid en in de 

woningtoewijzing. Het is mooi om te zien dat we met data en Business Intelligence-tools steeds meer 

inzicht krijgen en werken aan betaalbaar wonen voor iedere huurder.’ 

 

Tips 

 Redeneer vanuit de huurder. Gebruik data om je te verdiepen in zijn of haar situatie. Stem daar je 

beleid en aanpak op af. 

 Ga met verzamelde data actief aan de slag. Deel je inzichten met de hele organisatie. Vraag 

collega’s van alle afdelingen of ze nog meer informatie nodig hebben en daag ze uit met voorstellen 

te komen op basis van nieuw verworven inzichten. 

 Mocht je nog over onvoldoende data beschikken, dan kun je ook een enquête houden onder je 

huurders. 

 Denk goed na over de privacy. Gebruik voor je onderzoek naar betaalbaarheid uitsluitend 

statistische gegevens. Stel die alleen beschikbaar voor bevoegden.  


