
EXTERN
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar corporaties op 
weg naar 2025 mee te maken krijgen? Hier zijn de externe 
ontwikkelingen samen gevat. We zijn begonnen met een 
documenten studie. Daarna hebben bijna 1.000 corporatie
medewerkers in een vragen lijst aangegeven welke ontwikkelingen 
in 2025 de meeste invloed hebben. In werksessies met corporatie
medewerkers zijn we vervolgens nagegaan of het beeld klopt.

DEMOGRAFIE 
 � Bevolkingsgroei 

 � Krimp in perifere regio’s

 � Vergrijzing

 � Ontgroening

 � Jongeren blijven  

langer bij hun  

ouders wonen

 � Ouderen blijven langer 

zelfstandig wonen

 � Toename aantal 

huishoudens

 � Kleinere huishoudens

 � Toename migratie

ECONOMIE
 � Economische recessie

 � Mis match tussen 

vraag en aanbod

 � Toename 

werkloosheid

 � Afkoelende 

woningmarkt

 � Loonstijging

 � Stijging uitgaven 

corporaties

 � Toename bouwkosten

 � Lage rente

 � Effecten Woningwet

 � Negatieve financiële 

effecten van fiscale 

wetgeving

SOCIAAL 
 � Andere relatie 

tussen burgers en 

overheid

 � Differentiëring en 

segmentering

 � Samenredzaamheid 

en zelfbeschikking

 � Toename aantal 

kwetsbare huurders 

 � Meer overlast en 

agressie 

 � Daling criminaliteit, 

maar groter gevoel 

van onveiligheid

 � Extramuralisering 

van zorg

TECHNOLOGIE 
 � Digitalisering

 � Automatisering

 � Robotisering

 � Toename mogelijk

heden datascience 

en datauitwisseling

 � Digitale veiligheid

 � Nieuwe, 

innovatieve 

en duurzame 

bouwtechnieken

 � Omgang van 

huurders met 

nieuwe technologie

 � Verwachtingen 

van huurders van 

digitale kanalen

 � Toenemend belang 

en invloed van it

ECOLOGIE
 � Klimaateffecten: 

lagere 

grondwaterstand, 

hogere temperatuur

 � Vraag naar 

natuurlijke 

grondstoffen neemt 

toe, het aanbod  

neemt af

 � CO2neutraal

 � Duurzaamheid en 

circulariteit

 � Energietransitie

POLITIEK 
 � Fragmentatie politiek

 � Decentralisatie

 � Voortdurende effecten 

Woningwet

 � Nationale 

woonagenda:

 � Meer nieuwbouw 

nodig 

 � Doorstroom 

stimuleren

 � Hogere huurprijzen

 � Behoefte aan 

middenhuurwoningen

 � Regeldruk 

 � Sociaal huurakkoord 

(2020)

 � Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen 

Deze ontwikkelingen hebben we begin 
2020 op een rij gezet en zijn voor 
zover mogelijk geactualiseerd met  
de gevolgen van de maatregelen  

tegen het coronavirus.
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