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Ruim een kwart van alle mensen in Nederland is 65 jaar en ouder. Huurders 

met een hoog of middeninkomen wonen steeds vaker in een vrije sector 

huurwoning en de vraag naar eengezinskoopwoningen is groter dan het 

aanbod voor de zogenoemde ‘beslist verhuisgeneigden’. 

 

Het zijn een drietal conclusies uit het onlangs door minister Kajsa Ollongren van 

Binnenlandse Zaken gepresenteerde WoonOnderzoek Nederland 2018 . Zij  gebruikt 

de uitkomsten van het onderzoek voor het te voeren beleid op de woningmarkt. 

Het WoonOnderzoek geeft een bijna rustgevende doorkijk op de huidige 

woningmarkt. Natuurlijk is er in vooral de grote steden een enorme druk maar 

Nederland is meer dan alleen de Amsterdamse regio. Uit het onderzoek blijkt dat 

het voor een groot deel met de woningmarkt wel goed gaat. Er is echter duidelijk 

een verschil tussen realiteit en sentiment. Het sentiment is dat de betaalbaarheid 

van woningen zowel koop als huur zwaar onder druk staat. Natuurlijk rijzen de 

bouwkosten de pan uit en moeten we die zo snel mogelijk zien te beteugelen. Maar 

de realiteit van de cijfers in het WoonOnderzoek laat ook zien dat de huren tussen 

2015 en 2018 met gemiddeld 43 euro zijn gestegen en dat een groot deel daarvan 

door een hogere huurtoeslag wordt goedgemaakt. Het inkomen van huurders is 

harder gestegen en zij zijn nu gemiddeld 25 procent van hun inkomen aan de huur 

kwijt. Drie jaar geleden was dat nog 26 procent. Emeritus hoogleraar Johan Conijn 

merkte hier in het AD terecht over op dat wonen juist betaalbaarder is geworden. 

Uiteraard is ook de verduurzamingsvraag in het Woononderzoek meegenomen. 

Kostenbesparing en comfort zijn voor eigenaar-bewoners de belangrijkste incentives 

om hun huis te verduurzamen. Vaak investeren zij in duurzaamheidsmaatregelen 

omdat ze hun woning willen verbeteren of omdat er onderhoud nodig is. Inmiddels 
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heeft veertien procent van alle eengezinskoopwoningen zonnepanelen op het dak 

liggen. 

Kortom, het WoonOnderzoek plaatst kanttekeningen bij verschillende 

ontwikkelingen. Wat overeind blijft staan, is dat er een woningtekort is waar we hard 

aan moeten werken. Dat is een mooi vooruitzicht met de focus op de juiste 

waardecreatie voor jouw opdrachtgever. 
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