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Het werkgebied van KleurrijkWonen 



Wat vooraf ging… 

vier kernwaarden 

Kleurrijk Doelgericht 

Kansen bieden Betrouwbaar 

2011 



doorstroomexperiment 

“Pak je kans”  
medewerkers aan de slag met 2 
kansen biedende projecten  

 

 

2011 



doorstroming 
van experiment naar project naar beleid 
              2011       2013            2015 

Passend wonen 



wonend in eengezinswoning

onderzoek onder alle huurders 

Waarom een doorstroombeleid? 



waarom is de klant nog niet verhuisd? 

Waarom een doorstroombeleid? 



Over wie hebben we het? 

 

uitzending TV Gelderland 

NWS_ruimte_maken_voor_nieuwe_huurders.mp4


bewoner 68 jaar  

gezin 1 kind 36 jaar 

starter 26 jaar 

Ons doorstroombeleid 



De voordelen voor de doorstromer 

Doorstromer 55+ 

• Behoud van huidige(kale) huurprijs 

• Voorrang op andere woningzoekenden 

55+ 
Doorstromer gezin 

• Voorrang op andere woningzoekenden 



Plan van aanpak 

•  Alle huurders van 55+ in een 
eengezinswoning aanschrijven 

• Uitleg via inloopspreekuren op locatie 

• Doorstroomurgentie 

• Woningen adverteren met voorrang voor 
doorstroombeleid  

• Vrijgekomen eengezinswoning adverteren met 
voorrang voor gezinnen  



Herkenbaarheid Woongaard 





resultaten: aantal aanmeldingen 
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resultaten: aantal verhuisketens 

23 maanden 22 maanden 8 maanden 16 maanden 



resultaten: lengte verhuisketens 

 
De gemiddelde lengte van een verhuisketen zonder doorstroombeleid = 1,4 



resultaten – tevreden doorstromers? 

 

 

 

 

 

 

 



Wat hebben we geleerd? (1) 

• Meer dan 10% wil binnen 2 jaar te verhuizen 

• Lang niet iedereen staat ingeschreven 

• Inschrijvers wonen lang in huidige woning 

• 55 of 65 of 70 jaar: het zijn geen senioren! 

 

 

 



Wat hebben we geleerd? (2) 

• In communicatie: verhuizen mag, maar hoeft niet 

• Denk ook aan de doorstromer die niet wil doorstromen 

(woningaanpassing ondersteunen) 

• Wel of geen verhuiscoach? Houd rekening met het 

werkgebied 

• Wat verwacht je financieel? 

 

 

 



• Van “te duur” naar “passend” met voorrang? 

– Alternatief voor onze pilot betaalbaarheid 

– Interessant voor groep tussen ‘wal en schip’, vrije 
sector 

• Tweehurenbeleid voor doorstroomwoningen? 

– Lagere huur alleen voor hen die het nodig hebben 

– Intern: selectie makkelijker (altijd een match)  

• Van “tijdelijk” naar “blijvend”? 

• Inzetten van een wooncoach? 

 

 

Het kan ook anders…  



 


