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GOEDE EN BETAALBARE
WONINGEN
VOOR IEDEREEN
Woningcorporaties zorgen voor goede, energiezuinige en betaalbare woningen
voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.
Corporaties bouwen, verhuren en onderhouden huurwoningen in elke stad, plaats
of dorp. Ze helpen wijken leefbaar te houden. Woningcorporaties werken samen
met gemeenten, huurders, welzijnsinstellingen en andere partners.
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Er is nog van alles te doen op de Nederlandse woningmarkt. Veel mensen zijn op zoek
naar een betaalbare woning. We willen het energieverbruik in woningen verminderen.
En mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben aan een geschikt huis helpen.
Steeds meer moet op lokaal niveau geregeld worden. Woningcorporaties, gemeenten,
provincies en andere partners maken hier samen lokale, samenhangende visies voor.
Zodat ze de komende jaren samen stappen kunnen zetten op het gebied van wonen,
welzijn, zorg en duurzaamheid.
In deze brochure leest u wat woningcorporaties doen en voor wie, hoe ze werken,
met welke regels ze te maken hebben en hoe hun relatie met de gemeente er uitziet.
Ten slotte leest u meer over de uitdagingen waar corporaties de komende jaren voor
staan en hoe ze die – samen met hun partners – willen aanpakken. Woningcorporaties
gaan hierover graag met gemeenten en andere partijen in gesprek. Wilt u meer weten
over een woningcorporatie in uw gemeente? Neem dan contact met de corporatie op.

MEER WETEN?
Op de website van Aedes vereniging van woningcorporaties vindt u nieuws en informatie
over alle belangrijke onderwerpen in de corporatiesector. Kijk bijvoorbeeld op de
pagina Feiten & cijfers voor infographics over het werk van woningcorporaties,
Aedes publiceert regelmatig de Corporatiemonitor, met resultaten van onderzoek
onder woningcorporaties.
www.aedes.nl
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WAT DOEN CORPORATIES?
Woningcorporaties zijn private organisaties zonder winstoogmerk, het zijn dus geen
overheidsinstellingen. Veel corporaties zijn eind 19e eeuw begonnen als particulier of
kerkelijk initiatief voor betere huisvesting van arbeiders en armen. De overheid bepaalt
(vooral via de Woningwet) wat corporaties wel en niet mogen doen. De belangrijkste
taak van woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen: goede, energiezuinige en betaalbare woningen met een huur tot de zogeheten
liberalisatiegrens (710,68 euro in 2017). In jargon is dat een DAEB-woning. Die afkorting staat voor Dienst van Algemeen Economisch Belang. Bij elkaar beheren corporaties
zo’n 2,4 miljoen huurwoningen in Nederland.
De corporatiesector is zodoende een grote opdrachtgever in de woningbouw. De laatste
jaren konden corporaties minder bouwen, als gevolg van de verslechterde economie
en het overheidsbeleid. Zij moesten daardoor een deel van hun woningen verkopen,
waardoor het aantal sociale huurwoningen in Nederland afnam. De komende jaren gaan
corporaties weer meer bouwen. Voor 2017 zijn zo’n 23.000 woningen gepland, in
2018 verwachten corporaties meer dan 30.000 nieuwe woningen te bouwen.

Ontwikkeling
woningvoorraad
Ontwikkeling
woningvoorraad
nieuwbouw
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Bron: Corpodata, 2015
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Naast investeringen in nieuwbouw worden er jaarlijks miljarden geïnvesteerd in
onderhoud, renovatie en het duurzamer maken van bestaande woningen.

Investeringen & uitgaven vastgoed
Investeringen & uitgave vastgoed
€ 3,5 miljard onderhoud
23%

reparatie

14%

mutatie

63%

planmatig

€ 2,2 miljard nieuwbouw

€ 1,3 miljard woningverbetering

+++
Bron: Corpodata, 2015

Woningcorporaties hebben oog voor de leefbaarheid en ondersteunen initiatieven van
bewoners om wijken prettig en leefbaar te houden. Corporaties hebben buurtbeheerders en huismeesters in dienst. Zij zijn de ogen en oren in de wijk en werken samen met
politie, zorg en welzijn. Mede dankzij de woningcorporaties kennen we in Nederland
geen probleemwijken, zoals we die in sommige buitenlandse steden zien. Nederland
wordt internationaal gezien als voorbeeld van goede volkshuisvesting.
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VOOR WIE ZIJN
CORPORATIES ER?
Sociale huurwoningen zijn in eerste instantie bestemd voor huishoudens met een
laag inkomen. In 2017 ligt de zogeheten EU-inkomensgrens op 36.165 euro (bruto
jaarinkomen per huishouden). Huishoudens met een inkomen daaronder komen in
aanmerking voor een sociale huurwoning (zie kader op pagina 9 voor verdere uitleg).
Dat is bijna de helft (47 procent) van alle Nederlandse huishoudens.

Percentage huishoudens
Percentage
huishoudensonder
onder
EU-inkomensgrens
EU-inkomensgrens
> 50%
47 - 50%
44 - 47%
< 44%

Bron: Woononderzoek, 2015

Daarnaast bouwen corporaties huizen voor een aantal specifieke groepen. Studenten,
ouderen, vluchtelingen, arbeidsmigranten en mensen die vanwege hun gezondheid een
aangepaste woning nodig hebben. En mensen die tijdelijk in de knel komen en snel een
(andere) woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een scheiding of een crisis in het gezin.
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Tot voor kort bouwden corporaties ook woningen met een huur iets boven de
liberalisatiegrens. In jargon noemen we dat een niet-DAEB-woning. Die huizen
zijn bedoeld voor mensen die wat meer verdienen, maar die een koopwoning
(nog) niet kunnen financieren en voor wie een woning in de vrije sector te duur is.
Woningcorporaties zorgden daarmee ook voor gemengde wijken. Sinds de invoering
van de nieuwe Woningwet in 2015 mogen corporaties alleen nog onder zeer strenge
voorwaarden – en alleen als marktpartijen het niet doen – middeldure huurwoningen
bouwen. De gemeente moet dan vaststellen dat er behoefte aan is. Op veel plekken
in Nederland is er een tekort aan middeldure huurwoningen.

Verdeling huurwoningen naar prijsklasse
Verdeling huurwoningen naar prijsklasse
2.000.000
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1.000.000

500.000
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Dure huurwoningen boven
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€ 403 - € 577

€ 577 - € 711

> € 711

Bron: Corpodata, 2015
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HOE WORDEN
SOCIALE HUURWONINGEN
VERDEELD?
In de meeste gemeenten zijn er meer mensen die een sociale huurwoning willen
huren dan er woningen beschikbaar zijn. Er komen maar weinig huurwoningen
vrij. Daarom kent elke gemeente, soms in regioverband, een systeem om nieuwe
of vrijkomende woningen te verdelen. Zo’n systeem kan er per regio anders
uitzien. De regels voor woonruimteverdeling liggen vast in de Huisvestingswet.
Daarnaast gelden er aanvullende regels van de gemeente of de regio, opgenomen
in huisvestingsverordeningen. Om te bepalen wie als eerste in aanmerking komt
voor een woning, kijken corporaties naar inschrijftijd, woonduur, inkomen en
gezinssamenstelling.

Mutatiegraad alle corporatiewoningen
Percentage woningen
jaarlijks van bewoner wisselt
Mutatiegraad
alledat
corporatiewoningen
Percentage woningen dat jaarlijks van bewoner wisselt

> 10%
9,0 - 10,0%
8,5 - 9,0%
8,0 - 8,5%
< 8,0%

Bron: Corpodata, 2015
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Voor noodsituaties bestaat er een urgentieregeling. Woningzoekenden kunnen
een urgentieverklaring aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan zelf groepen
aanwijzen die voorrang mogen krijgen. Áls een gemeente een urgentieregeling
heeft, dan moeten de volgende groepen daar in ieder geval in staan: mantelzorgers
en -ontvangers en personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven. Gemeenten
mogen sinds kort zelf bepalen of zij vergunninghouders (vluchtelingen met een
verblijfsvergunning) voorrang geven.

REGELS TOEWIJZEN SOCIALE HUURWONINGEN
Er zijn nogal wat inkomensregels voor het toewijzen van sociale huurwoningen waar
corporaties aan moeten voldoen. De overheid schrijft voor dat 80 procent van de sociale
huurwoningen die vrijkomen toegewezen wordt aan huishoudens met een gezinsinkomen
van ten hoogste 36.165* euro of aan huishoudens met een zorgindicatie. 10 procent kan
worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165 euro en 40.349
euro en nog eens 10 procent is ‘vrij’ te verdelen. Sinds 2016 moeten woningcorporaties
ook ‘passend toewijzen’: aan minimaal 95 procent van de huishoudens die bij hen
aankloppen met de allerlaagste inkomens (onder de grens voor huurtoeslag), moeten
zij een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag
(592,55 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens en 635,05 euro voor drie- of
meerpersoonshuishoudens). Dat maakt het in veel gemeenten lastig om in buurten
concentratie van kwetsbare huurders te voorkomen en te zorgen voor een evenwichtige
samenstelling van inwoners.
* Inkomensgrens 2017, grenzen worden jaarlijks geïndexeerd
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WAT BETALEN HUURDERS
VOOR HUN WONING?
Een huurwoning die bij aanvang van de huurperiode niet meer kost dan 710,68 euro
(kale huur per maand, prijspeil 2017) is een sociale (ofwel een gereguleerde)
huurwoning. Voor gereguleerde woningen kunnen mensen huurtoeslag aanvragen
en er gelden regels vanuit de overheid voor het vaststellen en verhogen van de huur.
Duurdere woningen noemen we geliberaliseerde of vrije sector huurwoningen.

DE HUUR VASTSTELLEN
Voor elke sociale huurwoning geldt een maximale huur. Die huur wordt berekend aan
de hand van een landelijk puntensysteem: het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het
aantal WWS-punten is afhankelijk van bijvoorbeeld de kwaliteit van de woning, de
staat van onderhoud, de woonomgeving, het energielabel en de WOZ-waarde. Iedere
corporatie bepaalt de zogenoemde streefhuur: de huur die zij voor haar woningen wil
vragen. Dat is een percentage van de maximumhuur. Over de hoogte van de huren
maakt de corporatie jaarlijks afspraken met de gemeente en de huurdersverenigingen.
In Nederland is de streefhuur van corporatiewoningen gemiddeld zo’n 70 procent
van de wettelijk toegestane huur. In 2015 was de gemiddelde maandhuur 509 euro.
Corporaties vragen minder dan het maximum om de huren zo betaalbaar mogelijk
te houden. De streefhuur is de afgelopen jaren wel gestegen onder druk van de
toenemende lasten bij corporaties. Een grote post is de verhuurderheffing, een extra
belasting die corporaties sinds 2013 over hun bezit betalen. Overigens speelt bij een
betaalbare huurwoning ook de energierekening een rol. Woningen energiezuiniger
maken helpt dus om woonlasten laag te houden.

DE HUUR VERHOGEN
Huurprijsbeleid
De huur van sociale huurwoningen kan jaarlijks (op 1 juli) stijgen, op basis van regels
van het Rijk. Het huurbeleid van de overheid is de afgelopen jaren telkens gewijzigd.
Op 1 juli 2017 mocht de huur bij de meeste huurders stijgen met maximaal 2,8 procent
(0,3 procent inflatie plus 2,5 procent).
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Huurprijs
zelfstandigehuurwoningen
huurwoningen
Huurprijs
zelfstandige
(DAEB
&
niet-DAEB)
(DAEB & niet-DAEB)
> € 520
€ 510 - 520
€ 500 - 510
< € 500

Bron: Corpodata, 2015

Voor huishoudens met een inkomen boven 40.349 euro was een hogere huurstijging
toegestaan tot maximaal 4,3 procent. Zo worden huurders met een hoger inkomen
gestimuleerd om te verhuizen naar een duurdere huur- of koopwoning, zodat de
woningen vrijkomen voor starters met lage inkomens. Corporaties die gebruikmaken
van deze inkomensafhankelijke huurverhoging moeten bij de Belastingdienst opvragen
in welke inkomenscategorie een huishouden valt.
Sociaal huurakkoord: lagere huurstijgingen
De gemiddelde huurstijging bij corporaties lag de afgelopen jaren ruim onder de
maximaal mogelijke huurstijgingen die het kabinet vaststelt. Woningcorporaties sloten
in 2015 met huurders het Sociaal Huurakkoord. Aedes en de Woonbond spraken
af de jaarlijkse huurstijging te beperken. De gemiddelde huurstijging bij de sociale
huurwoningen van corporaties nam daarna steeds af. In 2014 was die nog 4,2 procent,
in 2015 daalde die naar 1,9 procent en in 2016 naar 1,0 procent.
In het Huurakkoord werd afgesproken vanaf 2017 de zogeheten huursombenadering
toe te passen. De totale huursom van een corporatie (dus de huurinkomsten van alle
woningen bij elkaar opgeteld) mag in een kalenderjaar stijgen met maximaal inflatie
+ 1 procent. Uitgangspunt is dat de huur van een woning goed aansluit bij de kwaliteit
van die woning. Woningen die relatief goedkoop zijn kunnen een hogere huurstijging
krijgen en woningen die relatief duur zijn een lagere huurstijging. Huurverschillen
tussen vergelijkbare woningen worden zo kleiner.
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HOE FINANCIEREN
WONINGCORPORATIES
HUN ACTIVITEITEN?
Woningen bouwen en onderhouden vergt veel kapitaal. Het grootste deel daarvan
(75 procent) lenen woningcorporaties bij banken, en dan vooral bij twee instellingen:
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).
Woningcorporaties staan garant voor elkaar, voor het geval een corporatie in financiële
problemen komt en haar leningen niet kan aflossen. Pas als zij het onderling niet kunnen
oplossen, moet de overheid (gemeenten en rijk) bijspringen. Dat is nog nooit nodig
geweest. Voor deze borgstelling is in 1983 door de corporatiesector het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) opgericht.

Inkomsten en uitgaven in euro per maand
Euro per maand
500

Rentebaten 5
Netto exploitatiekasstroom 137

400

Heffingen 43

300
200

Rente 117
Huur 509
Onderhoud 117

100
0

Bedrijfslasten 43
Personeelslasten 57
Inkomsten 514
Bron: Corpodata, 2015
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Uitgaven 514

Woningcorporaties ontvangen geen subsidie van de overheid. Wel kunnen zij dankzij de
onderlinge garantstelling en de achtervang door de overheid tegen een lagere rente geld
lenen. Dit kan alleen voor investeringen in sociale huurwoningen, het maatschappelijk
vastgoed dat daarbij hoort en andere Diensten van Algemeen Economisch Belang. Voor
andere investeringen (niet-DAEB) hebben corporaties dit rentevoordeel niet en lenen zij
tegen het markttarief, net als commerciële verhuurders en investeerders.
Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel bespaard op hun bedrijfslasten.
Van 2014 tot 2016 ongeveer 20 procent. Dat moest ook wel: in 2013 introduceerde
het kabinet de verhuurderheffing. Een belasting die woningcorporaties en andere
verhuurders moeten betalen over hun sociale huurwoningen. De heffing is ingevoerd om
het begrotingstekort van een aantal jaren geleden te dichten. De heffing is de afgelopen
jaren opgelopen tot 1,7 miljard euro in 2017. Dat betekent voor een corporatie dat ieder
jaar zo’n twee maandhuren van elke woning rechtstreeks naar de schatkist gaan. Geld dat
zij niet meer kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid.

AEDES-BENCHMARK
Sinds 2014 publiceert Aedes de Aedes-benchmark, waarin corporaties onderling
vergelijkbaar zijn gemaakt op vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten,
onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid.
Deze scores stimuleren corporaties om betere resultaten te behalen en hun positie
ten opzichte van andere corporaties te verbeteren.
www.aedes.nl/benchmark
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HOE WERKEN CORPORATIES
SAMEN MET GEMEENTE EN
HUURDERS?
Woningcorporaties zijn een stabiele factor in steden en dorpen. Hoe groot of hoe klein
ook: allemaal denken, werken en handelen ze lokaal. Samenwerking met de gemeente,
huurders en andere partijen is cruciaal.

WOONVISIE
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken periodiek afspraken.
Vaak is het uitgangspunt hierbij de woonvisie, door de gemeente en/of de provincie
vastgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel woningen er de komende jaren bij
moeten komen om te voldoen aan de vraag van verschillende doelgroepen, in welke
gebieden er wel of juist niet gebouwd moet worden en wat nodig is voor het langer
zelfstandig wonen. Nu ontbreekt in woonvisies nog vaak de samenhang met terreinen
als zorg en welzijn, terwijl die samenhang belangrijk is.
14
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PRESTATIEAFSPRAKEN
Als er zo’n woonvisie is, zijn prestatieafspraken verplicht. Prestatieafspraken tussen
gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan onder meer over
nieuwbouw, herstructurering, huurprijzen, doorstroming op de woningmarkt,
verduurzaming en sociale thema’s als vergrijzing, woonoverlast en huisvesting van
vluchtelingen. In 2016 zijn in 78 procent van de gemeenten prestatieafspraken gemaakt.
Dat begint met een bod van corporaties: zij leggen hun voorgenomen bijdrage vast in
een activiteitenoverzicht voor de komende periode.

DE ROL VAN HUURDERS
Tijdens informatieavonden, via de website en via officiële vergaderingen: op allerlei
informele en formele momenten zijn er contacten tussen huurders en de corporatie.
Huurders en hun vertegenwoordigers denken en praten mee over het beleid
van de corporatie en hebben inspraak bij renovatie en het veranderen van de wijk.
Sinds 2015 is deze betrokkenheid verstevigd in de nieuwe Woningwet.
Huurdersorganisaties zijn volwaardig partner bij de gesprekken tussen gemeente
en corporaties over prestatieafspraken.

REGIONALE SAMENWERKING
Overigens werken corporaties en gemeenten niet alleen één op één samen. In veel
gevallen reikt de samenwerking van woningcorporaties en andere partijen verder dan
de gemeentegrenzen; corporaties en gemeenten maken ook afspraken binnen regio’s
en regelen zaken samen.
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WIE KIJKT OF CORPORATIES
HUN WERK GOED DOEN?
Woningcorporaties zijn meestal een stichting, en een enkele keer een vereniging.
Ze worden geleid door een bestuur. Dat is tegenwoordig in de meeste gevallen een
statutair directeur, ook wel directeur-bestuurder genoemd. Het intern toezicht bij de
corporatie ligt bij de raad van toezicht. De raad kijkt of het bestuur z’n werk goed doet.
De raad van toezicht benoemt (en ontslaat) het bestuur. In de Woningwet zijn allerlei
eisen gesteld aan het bestuur en toezicht van de corporatie.
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VISITATIE EN JAARVERSLAG
Daarnaast laten woningcorporaties zich eens in de vier jaar visiteren door een
onafhankelijk bureau. Dat doen ze om de bedrijfsvoering aan te scherpen en om zich
te verantwoorden over hun maatschappelijk presteren. Een visitatiecommissie van
deskundigen legt haar bevindingen vast in een openbaar visitatierapport.
Om verantwoording af te leggen, publiceren corporaties verder een jaarverslag, een
volkshuisvestingsverslag en een cijfermatig verslag van kerngegevens. De accountant
controleert deze stukken. Ook deze verantwoordingsstukken zijn uiteraard openbaar.
Aedes publiceert jaarlijks de Aedes-benchmark, waarmee woningcorporaties onderling
vergelijkbaar zijn gemaakt (zie kader op pagina 13).

GOVERNANCECODE
Vrijwel alle corporaties zijn lid van branchevereniging Aedes. Aedes heeft 299 leden,
die samen 95 procent van de corporatiewoningen in Nederland bezitten. Dat betekent
dat zij zich houden aan de Governancecode woningcorporaties, die Aedes samen met
de VTW (de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) heeft opgesteld.
In de code is vastgelegd waar corporaties voor staan, waarop zij aanspreekbaar zijn
en hoe zij zich verantwoorden naar hun omgeving. Belanghebbenden kunnen klachten
over het handelen of nalaten van een corporatie indienen bij de onafhankelijke
Commissie Governancecode, als hun klacht bij de klachtencommissie van de corporatie
niet tot een oplossing leidde.

EXTERN TOEZICHT
Het externe toezicht op corporaties wordt sinds 2015 uitgeoefend door de Autoriteit
woningcorporaties. De Autoriteit beoordeelt de prestaties van de corporaties, gaat na
of de financiële middelen goed zijn besteed en of de corporatie financieel gezond is.
De gemeenten waarin de corporaties actief zijn, worden op de hoogte gebracht van
deze bevindingen. Ook beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid van
kandidaten voor benoeming tot bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie.
Daarvoor bestaat een zogeheten fit-and-proper-toets.
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WAT ZIJN DE GROOTSTE
UITDAGINGEN
DE KOMENDE JAREN?
We worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig, in sommige gebieden neemt
de bevolking af, er ligt een enorme opgave om de bestaande woningvoorraad te
verduurzamen, om wijken van het aardgas te halen en om wachtlijsten voor sociale
huurwoningen terug te dringen. Woningcorporaties spelen hierop in.
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INVESTEREN IN GROEI EN KRIMP
De woningmarkt in Nederland zit al jaren vast. De doorstroming op de huur- en
koopmarkt komt ondanks overheidsmaatregelen en herstellend consumentenvertrouwen slecht op gang. Er wachten daardoor nog steeds mensen op een sociale
huurwoning. Woningcorporaties gaan daar waar dat nodig is de komende jaren weer
meer sociale huurwoningen bouwen. Het is aan de gemeenten om hiervoor grond
beschikbaar te stellen. Er is ook grote vraag naar middeldure huurwoningen vanaf
zo’n 700 euro tot 1.000 euro per maand. Corporaties spelen daar graag een rol in,
daar waar de markt het niet oppakt.
In andere gebieden krimpt de bevolking juist. Dat is bijvoorbeeld aan de hand in Noorden Oost-Groningen, Zuid-Limburg, Zeeuws Vlaanderen, de Achterhoek en NoordoostFriesland. De behoefte aan woningen neemt daar af. Samen met gemeenten staan
corporaties in deze gebieden voor de taak om de wijken vitaal te houden. Dat lukt alleen
als er voldoende voorzieningen blijven en er in de woningen wordt geïnvesteerd.

ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM
De Nederlandse samenleving schakelt over op schone, duurzame energie. Een groot
deel van onze energie verbruiken we in woningen. Corporaties kunnen dus een
belangrijke bijdrage leveren aan deze overstap. De komende jaren maken ze in een
hoger tempo hun woningen energiezuiniger. Corporaties zorgen dat hun woningen in
2050 allemaal CO2-neutraal zijn. Voor de korte termijn willen alle corporaties samen
in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat is ook gunstig
voor huurders: hun woonlasten dalen en hun woning wordt comfortabeler. Corporaties
bouwen energieneutrale of zogenaamde nul-op-de-meter-woningen.
Daarnaast worden woningen energiezuiniger gemaakt bij renovaties. Daarmee dragen
corporaties bij aan de overgang van fossiele naar duurzame energie. Het is van belang
dat gemeenten afspraken maken met woningcorporaties, bouwers, netbeheerders en
andere betrokken partijen over de transitie naar gasloze wijken.
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BETAALBARE WONINGEN
Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de basale
kosten van levensonderhoud op te brengen. Woningcorporaties maken zich hier
zorgen over. Zij beschouwen de betaalbaarheid van het wonen als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van huurders, corporaties, Rijk en gemeenten. Aedes en
Woonbond sloten daarvoor het Sociaal Huurakkoord, dat loopt tot mei 2018. Daarnaast
werken corporaties er hard aan om huisuitzettingen te voorkomen. Door in een vroeg
stadium huurachterstanden te signaleren en huurders te begeleiden daalt het aantal
gedwongen huisuitzettingen al enkele jaren op rij.
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Bron: Corporatiemonitor Huisuitzettingen & huurachterstanden, april 2017

MAATWERK VOOR LEEFBARE WIJKEN
Corporaties, gemeenten en lokale organisaties moeten meer ruimte krijgen voor lokaal
en regionaal maatwerk. Alleen dan kunnen ze effectief werken aan leefbaarheid in
wijken en het tegengaan van overlast. Landelijke regels maken het moeilijk om mensen
die extra ondersteuning nodig hebben gespreid te huisvesten. Dat is wel nodig om
concentraties van problemen te voorkomen. Corporaties zetten zich met gemeenten
en opvanginstellingen in om mensen die vanuit beschermde woonvormen komen te
huisvesten in wijken. Voorwaarde is dat zorg en begeleiding goed georganiseerd zijn.
Daarbij is extra aandacht nodig voor mensen met verward gedrag. Corporaties zien deze
groep en het aantal daaraan gekoppelde meldingen van overlast al enkele jaren achter
elkaar groter worden.
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OUDEREN
Veel senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het kabinetsbeleid
is daar ook op gericht. Woningcorporaties spelen hierop in door zogenaamde nultredenwoningen te bouwen en beschermde woonvormen te ontwikkelen waarbij
alle bewoners zelfstandige woonruimte hebben. Met zorg- en welzijnsorganisaties,
maatschappelijk werk en gemeenten maken ze afspraken over zorg en
woonbegeleiding. Hier ligt een grote uitdaging voor gemeenten om met hun lokale
partners een samenhangende visie op wonen, zorg en welzijn te maken. Samen kunnen
we op deze wijze lokaal nog veel meer bereiken dan nu.
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Bron: CBS, 2017
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BELANGRIJKE
ORGANISATIES IN
DE SECTOR
Aedes vereniging van woningcorporaties
Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties in Den Haag, Brussel en
de regio, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen
een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.
www.aedes.nl
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is het informatiepunt
voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is
onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie
van zorgondernemers.
www.kcwz.nl
Commissie Governancecode
De Commissie Governancecode spreekt zich uit over de vraag of een
corporatie al dan niet heeft gehandeld in strijd met de Governancecode.
www.aedes.nl/governancecode
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is de
beroepsvereniging van commissarissen die toezicht houden bij woningcorporaties.
www.vtw.nl
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw draagt bij aan optimale financiering
van de volkshuisvesting door objectief risicomanagement.
www.wsw.nl
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Autoriteit woningcorporaties (Aw)
De Autoriteit woningcorporaties houdt toezicht op alle woningcorporaties.
De Aw ziet, naast het financiële toezicht, ook toe op de governance, integriteit
en rechtmatigheid bij corporaties.
www.ilent.nl/sectoren/autoriteit-woningcorporaties
Woonbond
De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en staat voor
betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke
huurdersorganisaties.
www.woonbond.nl
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 388 gemeenten samen,
ondersteund door de VNG-organisatie.
www.vng.nl

COLOFON
Deze brochure is gemaakt door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties
in Nederland. 299 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen in Den Haag, Brussel en de regio,
ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor
kennisuitwisseling en ontmoeting. Wilt u meer weten over sociale woningbouw?
Kijk dan op www.aedes.nl. Daar publiceert ook het Kenniscentrum van Aedes uit verschillende bronnen actuele feiten en cijfers over het werk en de bijdragen van corporaties.
Tekst:

Bezoekadres

Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10

Visualisaties:

2595 AA Den Haag

Kenniscentrum Aedes

T 088 233 37 00
I www.aedes.nl

Fotografie:
Evert Doorn (omslagfoto), Bart van Dieken (p. 14),
Babet Hogervorst (p. 16) en Frank Haswijk (p. 18)
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