
- 154 - VG WOONVISIE #18/2019 - 155 -#18/2019 VG WOONVISIEbeeld Peter van Aalst -- tekst Christine Steenks

Hoe ziet u de toekomst van wonen? ‘Het grootste probleem voor de komende tijd is de groeiende 
mismatch tussen vraag en woningaanbod. Demografische ontwikkelingen laten een toename van kleinere 
huishoudens zien.We zien nu al dat starters en senioren steeds meer tussen wal en schip raken. Voor starters wordt 
toetreding tot de woningmarkt steeds lastiger door de lange wachtlijsten in de sociale huursector, de inkomenseisen 
voor de middenhuur en de hoge prijzen in de koopsector. Daarnaast hebben senioren het moeilijk in de huidige 
markt. Deze groeiende groep woningeigenaren is een belangrijke schakel als het gaat om doorstroming in de 
woningmarkt, maar omdat er geen geschikt aanbod is, blijven ze massaal zitten in hun eengezinswoningen.’

wat is de grootste uitdaging en welke rol speelt de nvm daarbij? ‘De grote uitdaging is 
het aanbod af te stemmen op de vraag van de toekomst. Dat betekent: meer woningen voor kleine huishoudens, 
starters en senioren. Op de korte termijn is dat echter lastig. Daarom zetten we als NVM ook in op andere terreinen. 
Zo geven we voorlichtingsavonden voor latente woningverkopers, mensen die nog niet actief zijn op de markt. Door 
hen te enthousiasmeren voor verkoop van hun woning, proberen wij de doorstroming op gang te brengen.

Daarnaast gaan we pilots draaien met voorlichting over energiebesparing en duurzaamheid. Daarbij richten 
we ons in eerste instantie op het transactiemoment. Maar we willen ook huiseigenaren die niet verhuizen, gaan 
adviseren over het verduurzamen van hun woning. 

Een grote groep senioren investeert wel in de eigen woning, maar laat vooral aanpassingen uitvoeren die gericht 
zijn op leeftijd, zoals een drempelloze badkamer of traplift. Verduurzaming van de woning heeft niet de hoogste 
prioriteit. Daar liggen nog veel kansen voor onze makelaars.’

welke innovaties gaan Het verscHil maken? ‘Er komen steeds meer innovaties op de markt die te 
maken hebben met energiebesparing en duurzaamheid, zoals in dakpannen geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn 
mooie ontwikkelingen. Energie en energiebesparing worden zo een natuurlijk en integraal onderdeel van de woning. 

Daarnaast zien we ook sociale innovatie. Nieuwe kleinschalige woonconcepten voor ouderen, bijvoorbeeld in 
hofjes en woongroepen. Dat gaat vereenzaming tegen. En dan zijn er nog innovaties die te maken hebben met de 
financierbaarheid van woningen. Energie, onderhoud en hypotheek zullen steeds meer een totaalplaatje vormen. 
Mensen worden in de toekomst beloond als ze in duurzaamheid en energiebesparing investeren. Wij pleiten als 
NVM voor reële investeringen op logische momenten. Als je toch een nieuwe keuken koopt, ga dan elektrisch 
koken. En moet je je dak vernieuwen, denk dan aan zonnepanelen. Dan komt die aardgasloze toekomst ook snel 
genoeg in beeld.’

Hoe kijkt u aan tegen samenwerking? ‘Wonen is een grondrecht voor iedereen. Als het aanbod 
niet op de vraag aansluit, moeten we dat met elkaar oplossen. Daarom hebben we vorig jaar meegewerkt aan de 
Nationale Woonagenda en met alle partijen in het veld afspraken gemaakt over hoeveel woningen erbij moeten 
komen. Iedereen doet zijn best, maar helaas lukt niet alles. Daarom staan er dit voorjaar nieuwe gesprekken op de 
agenda, o.a. met Bouwend Nederland. De bouw is en blijft een belangrijke sleutel voor een toekomstbestendige 
woningvoorraad.’

Zwany van Brussel, 
Voorzitter vakgroep Wonen 

van de NVM
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Hoe ziet u de toekomst van wonen? ‘Er is meer en 
meer sprake van verduurzaming van woningen. Daarnaast zien we 
de vraag naar specifieke woningen toenemen. Ten eerste voor de 
groeiende groep zelfstandig wonende ouderen. Voor hen is weinig 
passend aanbod, wat de markt op slot zet. Ten tweede voor starters 
die zowel bij huur als koop buiten de boot dreigen te vallen wegens 
gebrek aan instapmogelijkheden. Overall hebben we echt een tekort 
aan woningen. Het is belangrijk dat op te lossen.’

wat is de grootste uitdaging en welke rol speelt 
Funda daarbij? ‘Er is momenteel zeer veel spanning op de 
markt, meer vraag dan aanbod. Wij kunnen geen nieuwe huizen 
bouwen en zo meer aanbod creëren, maar we kunnen wel zorgen 
dat mensen snel en simpel op de hoogte worden gebracht van 
huizen die passen bij hun wensen. Ook kunnen we ze op basis van 
data verrassen met huizen en regio’s waar ze zelf misschien niet 
direct aan denken, maar die wel passen bij hun wensen. Daarmee 
kunnen we wellicht ook de mobiliteit stimuleren en de markt weer 
een beetje op gang brengen.’

welke innovaties gaan Het verscHil maken? 
‘Woningzoekenden zijn behoorlijk tevreden over onze site en 
app. Waar mogelijk willen we ons product verder verbeteren, 
bijvoorbeeld door aanvullende informatie te geven over 
voorzieningen in de buurt of de bereikbaarheid van het huis, of 
door de maandlasten die verbonden zijn aan een huis inzichtelijk 
te maken. Maar het echte verschil hopen we te maken met de 

verbreding van onze dienstverlening. We zien een grote behoefte 
bij consumenten aan hulp en advies bij allerlei vraagstukken die 
spelen rondom de aankoop van een woning en het verhuismoment. 
Denk aan financiering, notarisdiensten, verzekeringen, verhuizen 
etc. Dat zijn best ingewikkelde belangrijke en stressvolle keuzes die 
maar een paar keer in een mensenleven voorbij komen. Dankzij 
de positie die we hebben als markplaats kunnen wij consumenten 
helpen bij het maken van deze keuzes. Dat betekent concreet dat 
wij rond deze onderwerpen content, producten en diensten zullen 
gaan introduceren. Dat gaan we deels autonoom doen en deels 
met partners. Daarmee zullen we meer platform worden dan 
marktplaats. Dit is een meerjarig traject.’ 

welke rol speelt de makelaar nog nu de 
consument prima zelF naar een woning kan 
zoeken? ‘Het zoeken naar een woning en het maken van een 
eerste selectie kan inderdaad prima via Funda. Maar om een 
definitieve keuze te maken is meer nodig. Zo willen mensen 

bijvoorbeeld de woning zien of inspecteren, 
zal er moeten worden onderhandeld over 
prijs en voorwaarden, moet er gekeken 
worden of er bestemmingplannen zijn 
of wil men weten wat de mogelijkheden 
zijn voor verbouwing (en de kosten 
versus de waardecratie). Dat zijn bij 
uitstek momenten waar een makelaar een 
belangrijke rol kan spelen.’

Quintin Schevernels, 

CEO Funda
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Hoe ziet u de toekomst van wonen in nederland? ‘De trends zoals die zich nu aftekenen in 
de grote steden, zullen ook in de rest van Nederland doorzetten. Er is sprake van een enorme toename van het 
aantal 1-persoonshuishoudens, o.a. als gevolg van vergrijzing en scheiding. Daarnaast hebben we te maken met 
maatschappelijke trends als extramuralisering, veranderde gezinssamenstelling en culturele diversiteit. Dat brengt 
specifieke vraagstukken mee op het gebied van wonen. De grote uitdaging is in te spelen op die toenemende 
diversiteit.’

wat is Het belangrijkste knelpunt? ‘Maatschappelijke trends doen zich bij ons uitvergroot voor. Wij 
zien veel mensen met psychische, fysieke en financiële problemen, verslavingsproblematiek en eenzaamheid. Daar 
willen wij graag op inspelen met gedifferentieerde woningen. Met de verdubbeling van het aantal oude mensen zal 
ook de vraag naar levensloopbestendige woningen stijgen. Veel ouderen zitten nu nog op portiekwoningen, waar een 
traplift geen realistische oplossing is. Daar moeten we iets mee. Maar dergelijke vraagstukken krijgen veel te weinig 
aandacht. De discussie tussen gemeenten en corporaties gaat teveel over aantallen en leidt te weinig tot concrete 
afspraken over bouwen.’

welke rol speel aedes bij Het oplossen van deze problemen? ‘Onze rol is dit onderwerp te 
agenderen. We moeten knelpunten bespreekbaar maken en bewustzijn creëren. En ook aangegeven: dit kost geld! 
Als er hier als samenleving in willen investeren – wat echt moet! – kunnen we andere dingen niet doen. Daarnaast 
hebben we behoefte aan andere regelgeving. Zorgverlening verloopt nu via vier verschillende soorten wetten, van de 
WMO tot de Jeugdzorg, met alle bureaucratie en verkokering vandien. Als je de focus echt wil leggen op patiënten, 
cliënten en bewoners, moet de wetgeving op de schop. Mijn grote wens is dat we met z’n allen in staat zijn de zaak 
zo te organiseren dat we zorg, welzijn en ondersteuning kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben, 
zonder dat de wet- en regelgeving in de weg staan.’

bent u optimistiscH over de toekomst van de woningmarkt? ‘Ik merk dat het onderwerp 
steeds meer op de agenda komt te staan en dat de maatschappelijke discussie erover op gang komt. Er is een begin 
van gesprek; dat vind ik hoopvol. We zijn in Nederland altijd in staat geweest om goede oplossingen te bedenken, 
dus dat zal nu ongetwijfeld ook gebeuren. Alleen duurt het soms wel erg lang.’ 

Hoe kijkt u naar samenwerking? ‘Samenwerking is cruciaal, maar hangt nu teveel af van een coalition 
of the willing. Als er sprake is van goede thuiszorg, een goede verpleegkundige, een goede welzijnsmedewerker, een 
goede vrijwilliger en een goede ambtenaar, gaat het goed. Maar als een van die schakels wat minder functioneert, 
loopt het spaak. Juist daarom moeten we zorgen voor goede wetgeving. Door schotjes en bureaucratie krijg veel 
mensen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat is niet acceptabel, want wonen gaat in de kern niet over muren, 
gipsplaten of een deurklink, maar om mensen en om prettig leven. Het is belangrijk dat goed te regelen.’

Marnix Norder,
 voorzitter Aedes, branchevereniging 

woningcorporaties
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 ‘ Leg de rode loper uit 
voor de particuliere 
huursector!’

Laurens van de Noort, 

algemeen directeur Vastgoed 

Belang

wat is uw visie op de woningmarkt? ‘Uit het Woononderzoek 2018 blijkt dat de meeste mensen heel 
tevreden zijn over hun woonsituatie. Toch liggen er grote uitdagingen, zoals de snelle opkomst van het aantal kleine 
huishoudens en de verduurzamingsopgave. Daarnaast kampen specifieke gebieden met problemen door krimp of 
juist grote schaarste aan woningen voor bepaalde doelgroepen. De particuliere huursector speelt een belangrijke rol 
bij het oplossen van die problemen, doordat de sector fungeert als drukventiel. Maar die werking wordt bemoeilijk 
doordat Nederland een van de meest gereguleerde en meest gesubsidieerde markten ter wereld is. Dat leidt tot 
disbalans op de woningmarkt.

Het Woonakkoord uit 2013 en de herziening van de Woningwet in 2015 waren stappen in de goede richting, 
maar nu de druk op de steden toeneemt, gaat het roer plots volledig om. Corporaties krijgen opnieuw ruimte om in 
de vrije huursector te opereren, de vrije huursector dreigt te worden gereguleerd en de marktwerking teruggedraaid. 
Die maatregelen zijn ingegeven door goede bedoelingen, maar hebben een averechts effect. Ze zullen de schaarste 
alleen maar vergroten, en het negatieve effect zal nog jaren doorwerken.’

wat is de grootste uitdaging voor particuliere beleggers op de woningmarkt en 
welke rol speelt vastgoed belang daarbij? ‘De grote uitdaging waar wij als vereniging voor staan, 
is de misvattingen over particuliere beleggers te bestrijden. Zoals het idee dat ze koopstarters verdringen. Het zijn 
juist de doorstromers die dat doen. Ook wordt beleggers verweten dat zij de boel in Amsterdam massaal opkopen, 
waardoor andere woningzoekenden kansloos zijn. Maar uit de cijfers blijkt dat het aandeel particuliere verhuurders 
in de hoofdstad de afgelopen jaren stabiel laag is. Ook is het niet waar dat de huren in de vrije sector ongebreideld 
stijgen. In 2018 was de verhoging van commerciële verhuurders in de vrije huursector gemiddeld 3,2%. Kortom: de 
particuliere huursector verdient herwaardering, want het is een belangrijk overloopvat.’ 

wat is uw oproep aan de vastgoedsector? ‘Leg de rode loper uit voor de particuliere huursector! 
Het belang van een ontwikkelde vrije huursector is groot. Door meer marktwerking en minder regulering wordt de 
functie van dit drukventiel vergroot. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.’

Hoe kijkt u aan tegen samenwerking? ‘Alle partijen op de woningmarkt hebben hun eigen functie, 
maar ze kennen elkaar vaak niet en hebben over en weer last van vooroordelen. Daardoor loopt op lokaal niveau de 
samenwerking tussen particuliere verhuurders en gemeenten niet altijd even soepel. Door met elkaar in gesprek te 
gaan, kunnen we de samenwerking verbeteren en krijgen we meer voor elkaar.’ 


