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Er is op dit moment ontzettend veel 

aandacht voor de ontwikkelingen op 

de woningmarkt. Regelmatig is in de 

krant te lezen dat de huurprijzen stij-

gen, de wachttijd op een huurwoning 

toeneemt, er onvoldoende nieuwe 

woningen worden gebouwd en jon-

geren moeilijk een huis kunnen ko-

pen. Ook wij horen van veel jongeren 

dat ze geen woning kunnen vinden of 

er veel te veel voor moeten betalen. 

Reden genoeg voor CNV Jongeren 

om in beweging te komen voor deze 

groep!

 

De thema’s werk en wonen zijn meer 

met elkaar verbonden dan in eerste 

instantie lijkt. Het inkomen dat je ver-

dient bepaalt grotendeels je kansen 

op de woningmarkt. De manier waar-

op je woont, kan weer van invloed zijn 

op je werk. Het hebben van plezierig 

werk en een goede woning is voor 

starters belangrijk, want het zorgt 

voor een minimumniveau van be-

staanszekerheid. 

WoonLab Utrecht laat zien dat jon-

geren in staat zijn om mee te denken 

en vernieuwende plannen te presen-

teren om de positie van starters te 

verbeteren op de woningmarkt. Dit 

project benadrukt dat het geluid van 

jongeren onmisbaar is in het beleid 

van gemeenten en woningbouw-

corporaties. Ons doel is om nog veel 

meer jongeren te bereiken in andere 

steden in Nederland. Want door sa-

men te werken aan nieuwe ideeën, 

kunnen we de woningmarkt voor jon-

geren in beweging brengen!

Semih Eski
Voorzitter CNV Jongeren

WOONLAB UTRECHT
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WELKOM BIJ WOONLAB
Dinsdagavond 20:00 uur. De ver-

gaderzalen bij het CNV zijn gevuld 

met jongeren die druk discussiëren. 

In een van die zalen liggen zowel de 

pizzadozen als de benen op tafel en 

zijn ze druk in gesprek. Het onder-

werp van gesprek: ‘Hoe zorgen we 

ervoor dat starters niet het slachtof-

fer zijn van de torenhoge prijzen in 

de vrije huursector’? In een andere 

zaal staan vijf jongeren gebogen over 

één laptopscherm. Ze hebben een 

online platform bedacht en besloten 

om gelijk een demoversie te maken. 

Elke deelnemer heeft een eigen ver-

haal. De een is zzp’er, de ander heeft 

net een koophuis en eentje zoekt een 

baan. Wat ze gemeen hebben? Ze 

denken in hun vrije tijd graag na over 

wonen in Utrecht. 

Deze jongeren zijn deelnemers van 

WoonLab, een initiatief van CNV 

Jongeren en de Woonbond. Wij zijn 

ervan overtuigd dat het van groot 

belang is dat jongeren meedenken 

GOUDEN EI VOOR 
DE WONINGMARKT
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en meepraten over de belangrijk-

ste vraagstukken uit hun leven. In 

dit geval over huren in Utrecht. Bij 

WoonLab kunnen deelnemers zich  

verdiepen in de woonproblematiek 

en gezamenlijk nieuwe ideeën en cre-

atieve oplossingen bedenken. 

Voor je liggen de adviezen van alle 

deelnemers van WoonLab Utrecht. 

Sommige adviezen zijn direct toepas-

baar, anderen schetsen een ambitie 

of stip aan de horizon. Of je het nu 

eens bent met alle adviezen of niet, 

met WoonLab krijgen jongeren een 

stem in de discussie. Want als het 

gaat om woonvraagstukken is men 

het over weinig eens, behalve over 

het feit dat inspraak en betrokken-

heid van jongeren essentieel is. Maar 

we zijn nog niet klaar. WoonLab wil 

jongeren in andere steden en regio’s 

ook de mogelijkheid bieden om mee 

te denken. En hopelijk zullen deze 

jongeren binnen hun eigen stad nog 

meer leeftijdsgenoten activeren. 

Wij danken de woningcorporaties, 

huurdersorganisaties en gemeente 

Utrecht, die dit project mogelijk heb-

ben gemaakt. 

Met speciale dank aan alle jongeren 

die actief waren, zijn en worden in 

het WoonLab. Dit is jullie stem!

JUSTINE FEITSMA
Projectleider 
Team Jong en Arbeidsmarkt

MEER WETEN? 

www.woonlabutrecht.nl  

woonlabutrecht@cnvjongeren.nl 
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TIMMEREN AAN 
DIGITAAL PLATFORM

Spreken we over vernieuwing van 

de medezeggenschap, dan denken 

wij aan verjonging van de inspre-

kers. Al snel volgt: ‘Hoe krijgen de 

gemeente en wooncorporaties meer 

jonge Utrechtse inwoners op hun 

inspraakavonden’? Maar zijn in-

spraakavonden wel van deze tijd? 

Of benaderen we de jongere doel-

groep beter op een andere manier? 

Hoe pak je dit aan zonder de oude-

re doelgroepen te verliezen? Het 

WoonLab-team ‘De Wegtimmeraars’ 

meent hiervoor precies het product 

te hebben dat de gemeente en woon-

corporaties nodig hebben.

CONTEXT
Elk jaar stellen de gemeente Utrecht 

en corporaties een substantieel be-

drag ter beschikking voor leefbaar-

heid in de wijk. De gemeente organi-

seert een heleboel voor de wijk, maar 

hoopt ook op actieve burgers die zelf 

met voorstellen komen. Denk bij-

voorbeeld aan een burendag. Ook wil 

de woningbouw weten wat er speelt 

in de wijk. Hiervoor worden bewo-

nersavonden georganiseerd. Helaas 

zijn jongeren vaak niet aanwezig bij 

deze avonden. Toch zitten jongeren 

VERNIEUWING VAN MEDEZEGGENSCHAP  
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vol goede ideeën en willen zich graag 

inzetten voor de wijk. Hoe komen de 

gemeente en corporaties met de jon-

geren in contact? 

ONTWERPPROCES
Een probleem kent een eigenaar. 

Rondom medezeggenschap zijn 

er echter meerdere eigenaren te 

benoemen. En er zijn vooral veel 

niet-vervulde behoeften, bij bewo-

ners, bij woningcorporaties en bij de 

gemeente Utrecht.

Wij zijn gestart bij onze doelgroep: 

‘de betrokken burgers’. Mensen die 

zich inzetten voor een buurt, zich 

zorgen maken over de wijk, leuke 

inspirerende ideeën hebben of in-

spraak willen hebben over wat er in 

de wijk wordt ontwikkeld. Om dui-

delijk te krijgen wie onze doelgroep 

precies is en wat hun behoeften zijn, 

kozen wij voor ‘betrokken jong vol-

wassenen van 21 tot 35 jaar wonend 

in de gemeente Utrecht’. 

Ons hele team bestaat uit ‘betrokken 

jongeren’, ook het netwerk om ons 

heen valt in deze categorie. Hierdoor 

vormden wij met ons netwerk een 

goede pilot-doelgroep. Een van onze 

kernwaarden is: ‘Inspraak werkt al-

leen als er daadwerkelijk iets mee 

gebeurt’.

IDEEËNGENERATOR
Met verschillende brainstormsessies 

hebben we gekeken naar een aantal 

vragen:

•	Op	welke	 thema’s	willen	 jongeren	

inspraak hebben?

•	 Hoe	 kan	 jij	 jouw	 stem	 laten	 ho-

ren?

•	Wat	 zijn	 randvoorwaarden	 om	

jouw stem te laten horen? Wat 

maakt dat jongeren dit überhaupt 

willen doen?

Vooral deze laatste vraag gaf goede 

inzichten. Want of de inspraak daad-

werkelijk gaat plaatsvinden kwam bij 

ons uit op drie randvoorwaarden.

•	 Het	 gaat	 in	 eerste	 plaats	 om	 in-

spraak dichtbij jezelf, jouw woon-

omgeving .

•	 Side	 effect:	 zo	 leer	 je	 elkaar	 ook	

nog eens makkelijker kennen.

•	 Het	moet	weinig	tijd	kosten	om	in-

spraak te leveren.

•	We	hebben	al	drukke	agenda’s.

•	 Er	wordt	iets	mee	gedaan!	

•	 En	daarover	vindt	ook	terugkoppe-

ling plaats.

Er zijn twee aspecten die de groep 

heeft toegevoegd: participatie en 

inzicht. De doelgroep moet worden 

aangemoedigd bij het aandragen van 

ideeën tot aan realisatie. Een idee is 

VERNIEUWING VAN MEDEZEGGENSCHAP  
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leuk, maar er moet ook een achter-

ban zijn die het plan steunt en gaat 

uitvoeren. Ook heeft de doelgroep 

inzicht nodig bij de haalbaarheid van 

ideeën. Ter illustratie: er komt een 

voorstel voor ondergrondse afval-

containers aan de Oude Gracht, maar 

als dit aan de gracht niet te realiseren 

is, is deze informatie essentieel om 

voorafgaand aan de aanvraag te we-

ten.

DIGITAAL PLATFORM
Wij bieden een platform waar bewo-

ners 24/7 hun ideeën kwijt kunnen 

en inspraak kunnen hebben op idee-

en in de wijk. Ze kunnen hun eigen 

moment kiezen om actief te zijn. Een 

platform waar inspraak, draagvlak en 

plezier samenkomen.

Utrechtse inwoners kunnen hun ei-

gen wijkbudget besteden. Hierbij 

kunnen bewoners zelf een project 

aandragen. De gemeente en woning-

bouwcorporaties kunnen dit natuur-

lijk ook. Het platform is vergelijkbaar 

met een crowdfundingplatform. Je 

pitcht jouw idee met bijvoorbeeld 

een	 kort	 filmpje.	 Hier	 kunnen	 me-

debewoners op reageren door geld 

te doneren. Hiermee wordt meteen 

duidelijk of een nieuw idee breed 

gedragen wordt door medebewo-

ners. 

Doneren met geld? Welk geld? Juist! 

Het geld dat de gemeente ter be-

schikking stelt voor leefbaarheid in 

de wijk. Dit platform dient als paraplu 

voor alle subsidies en kosten die van-

uit de gemeente en de woningbouw-

verenigingen begroot zijn voor wijk-

verbetering en openbare inrichting. 

Deze subsidies en kosten worden op-

gesplitst en verdeeld over alle bewo-

ners. Zo heb je als bewoner een eigen 

investeringspotje. 

Bewoners geven nu zelf aan hoe zij 

willen dat hun buurt gezelliger, vei-

liger of leefbaarder kan worden ge-

maakt, in plaats van dat de gemeente 

alle voorstellen doet.

De voordelen op een rij:

•	 Bewoners	 kunnen	 op	 een	 laag-

drempelige manier hun stem laten 

horen. Dit zorg voor een breder 

draagvlak op de te realiseren wijk-

verbeteringen.

•	 Gemeente	 Utrecht	 en	 woningcor-

poraties krijgen inzicht in wat de 

bewoners willen en in hoeverre 

hun eigen ideeën gedragen wor-

den.  

•	 Dit	 platform	 heeft	 door	 Facebook	

en WhatsApp een groot bereik 

onder jongeren en kan worden 

aangesloten op bestaande sites als 

bijvoorbeeld Indebuurt. 

VERNIEUWING VAN MEDEZEGGENSCHAP  
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FOLLOW-UP
Om dit platform daadwerkelijk te 

realiseren, moeten er nog een aantal 

stappen worden doorlopen. Er moet 

een prototype worden ontwikkeld 

en getest bij Utrechtse inwoners. Ge-

meente Utrecht zal een besluit moe-

ten nemen over de invulling van het 

wijkbudget. 

Tevens zal er ook gekeken moeten 

worden naar ideeën die binnen een 

appartementencomplex uitgevoerd 

worden. Deze ideeën vallen onder 

het conto van de woningcorporatie. 

Op zich niets mis mee, alleen van ‘wie’ 

is dan het jaarlijkse wijkbudget? Dit 

zijn vragen die op te lossen zijn, maar 

waar wel de dialoog over gevoerd 

moet worden.

Parallel aan dit proces moet de ont-

wikkeling van het platform plaats-

vinden. Even belangrijk als de ont-

wikkeling van het platform, zijn de 

introductie en positionering hiervan 

binnen de gemeente.

De Wegtimmeraars

Duncan Huizinga
Evelien Jansen
Jasper Griepsma
Michiel Prins

VERNIEUWING VAN MEDEZEGGENSCHAP  
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WOON VAKBOND 
DE NIEUWE HANDHAVER?

Utrecht is één van de snelst groeien-

de steden van Nederland. Utrecht is 

populair. Niet zo gek overigens, van-

wege de centrale ligging en de gezel-

lige binnenstad lijkt het een trend om 

naar de Domstad te trekken. Hier-

door lopen de prijzen van koopwo-

ningen	 flink	 op	 binnen	 de	 Utrechtse	

gemeentegrenzen. Daarnaast kent 

Utrecht één van de snelst groeiende 

huurprijzen, met alleen al 7,1% in de 

eerste helft van 2017. Dit heeft tot 

gevolg dat huishoudens door deze 

huurstijgingen een steeds groter 

deel van hun salaris aan hun huur 

besteden. Deze ontwikkeling in de 

huurmarkt vinden wij zorgwekkend 

en met dit advies zetten we in op een 

flinke	dosis	creativiteit	en	lef	om	hier	

verandering in te brengen.

IDEEËNGENERATOR
We	hebben	flink	wat	onderzoek	ver-

richt en gebrainstormd om de be-

taalbaarheid van de woningmarkt 

een impuls te geven. We hebben de 

ideeën gebundeld in vier voorstellen: 

handhaving van huurprijzen, actie-

plan middenhuur 2017, puntensys-

teem vrije sector en huidige huurprij-

zen.

BETAALBAARHEID
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1. HANDHAVING HUURPRIJZEN
Een probleem in de huidige situatie 

is dat huurprijzen door verhuurders 

jaarlijks worden verhoogd, nadat 

er afspraken over de beginhuur zijn 

gemaakt tussen verhuurder en ge-

meente. Hier is het zaak een balans 

te vinden tussen inzet van handha-

vingscapaciteit en resultaat. Zo den-

ken we aan een ombudsman voor de 

middenhuur, vergelijkbaar met de 

huurcommissie in de sociale huur, die 

toezicht houdt op de hoogte van de 

huur en kwaliteit en bemiddelt in ge-

schillen. 

Bij het handhaven van huurprijzen 

lijkt ook transparantie een goede 

oplossingsrichting te zijn. Een voor-

beeld is het instellen van een ‘woon-

vakbond’ voor de vrije sector, waarbij 

huurders vrijwillig de hoogte van hun 

huur in combinatie met de kwaliteit 

van hun woning uitwisselen met el-

kaar, zodat de excessen eruit sprin-

gen en al dan niet juridische stappen 

genomen kunnen worden. Vervolgens 

kan er worden gewerkt met oplopen-

de hoge recidiveboetes. Dit kan het 

‘wegpesten’ van huurders na een uit-

spraak van de ombudsman tegengaan. 

De nieuwe huurder staat zo sterker 

omdat de verhuurder weet dat als hij 

weer dezelfde ‘te hoge huur’ instelt of 

ander geschil begaat, een hogere boe-

te staat te wachten. Dit versterkt de 

positie van huurder en gemeente in 

de handhaving van de huurprijzen.

De huurcommissie is op dit moment 

erg druk met huurzaken in de sociale 

huur, veelal studentenwoningen. Een 

ombudsman, die een gelijke func-

tie verzorgt voor de vrije sector, zal 

waarschijnlijk datzelfde probleem 

ervaren. Een lange wachttijd maakt 

de drempel voor huurders hoger om 

problemen aan te kaarten.  Daarom 

pleiten wij voor een sterk versnelde 

procedure, het zogeheten ‘snelrecht’, 

bij het oplossen van geschillen tussen 

huurder en verhuurder.

Als het om transparantie en betrouw-

baarheid gaat, zijn ook nieuwe ont-

wikkelingen als de blockchain goed 

in te passen in de huursector. Rotter-

dam experimenteert hier inmiddels 

al mee. Mogelijkheden zijn dan bij-

voorbeeld ‘peer to peer’-contracten, 

oftewel contracten tussen huurder 

en verhuurder die niet centraal, maar 

op het blockchainnetwerk decentraal 

worden opgeslagen. Hierbij heeft ie-

dereen in het netwerk een kopie van 

het betreffende contract, wat het na-

genoeg onmogelijk maakt zo’n con-

tract aan te passen om bijvoorbeeld 

de huur onevenredig te laten stijgen. 

Een andere mogelijkheid zou zijn om 

de huurcontracten verplicht centraal 

op te slaan, bijvoorbeeld bij de nieu-

we huurombudsman of de gemeen-

te. Met behulp van machine learning 

technieken kunnen afwijkingen van 

de afspraken automatisch worden 

BETAALBAARHEID
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herkend, waardoor relatief weinig 

opsporingscapaciteit nodig is.

2. ACTIEPLAN MIDDENHUUR
Op dit moment wordt het bouwen 

van middenhuurwoningen op veel 

plekken al gestimuleerd, zo ook in 

de gemeente Utrecht. In 2014 is het 

Actieplan middenhuur in werking ge-

treden en worden ontwikkelaars aan-

gemoedigd vooral in de middenhuur-

sector te bouwen. De ervaring van de 

gemeente is dat huren snel na de be-

ginafspraak weer tussentijds worden 

verhoogd. Bovendien worden voor 

de doelgroep vaak te hoge prijzen per 

m2 in rekening gebracht. Dit heeft in 

2017 geleid tot een nieuw Actieplan 

Middenhuur, dat in december 2017 

in de gemeenteraad in stemming 

wordt gebracht. In dit plan worden er 

minimumoppervlakten bij bepaalde 

huurprijzen voorgesteld, in andere 

woorden: een maximumprijs per vier-

kante meter. Bovendien wordt meer 

aandacht besteed aan handhaving 

van de huurprijzen op de langere ter-

mijn. 

Wij willen dit actieplan graag extra 

kracht bijzetten, en zullen daarvoor 

een aantal maatregelen voorstel-

len.

3. PUNTENSYSTEEM VRIJE SECTOR
In het Actieplan Middenhuur 2017 

wordt een prijs per vierkante meter 

vastgesteld. Voor de ontwikkelaars 

van middenhuurwoningen is het een 

uitdaging om de huurprijs laag te 

houden en tegelijkertijd de kwaliteit 

te waarborgen. Wij stellen voor om 

het puntensysteem zoals dit in de so-

ciale huur gebruikt wordt, ook op de 

middenhuur toe te passen. Maar dan 

in een net wat andere vorm. 

Het puntensysteem in de sociale 

huursector heeft een kwantitatief ka-

rakter en richt zich vooral op vierkan-

te meters. Wij stellen voor de totale 

woonbeleving mee te nemen, ofte-

wel: meer kwaliteit. Deze woonbele-

ving is voor iedereen anders en dus 

worden verschillende aspecten mee-

genomen die punten opleveren. Denk 

aan gemeenschappelijke ruimten, een 

eigen tuin, de staat van de openbare 

ruimte, de locatie binnen de stad, die 

zowel midden in het drukke centrum 

nabij ov-verbindingen, of juist op een 

rustige plek aan de rand van de stad 

van waarde kan zijn, en voorzienin-

gen als een glasvezelkabel of een au-

todeelsysteem. Dit betekent dat een 

kleine micro appartment-woning in 

de binnenstad of een tiny house met 

wat grond erbij aan de rand van de 

stad, meer punten kan hebben dan 

BETAALBAARHEID
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een ruime maar slecht onderhouden 

eengezinswoning in een minder po-

pulaire buurt. Of wat te denken van 

een woning binnen een wooncommu-

nity met gedeelde voorzieningen.

Ons puntensysteem komt niet boven-

op de eisen over prijzen per vierkante 

meter uit het Actieplan Middenhuur, 

maar vervangt deze.

4. PRIJZEN BESTAANDE 
HUURWONINGEN
Utrecht raakt volgebouwd en bou-

wen in omliggende gebieden, veelal 

met landschappelijke en ecologische 

waarden, lijkt voorlopig controversi-

eel. Daarnaast, een groot deel van het 

middenhuur woningaanbod dat in de 

komende decennia zal staan, staat op 

dit moment al. Wij stellen voor om de 

huurafspraken voor bestaande wo-

ningen tegen het licht te houden en te 

vernieuwen. 

Wij willen uitruil mogelijk maken: als 

een verhuurder de huurprijzen van 

bestaande woningen verlaagt naar de 

middenhuur, krijgt deze verhuurder 

privileges bij het bouwen van nieuwe 

woningen. Denk aan extra mogelijk-

heden bij het wijzigen van het be-

stemmingsplan, het ombouwen van 

kantoorpanden of, wat wij denken dat 

grote impact kan hebben, het opde-

len van panden.

FOLLOW UP
Al met al kan gezegd worden dat de 

gemeente Utrecht goed op weg is met 

het Actieplan Middenhuur 2017. Wij 

zien wel nog genoeg kansen voor het 

verscherpen van de kwaliteit en de 

handhaving van de huurprijzen. Dit is 

mogelijk door huurders te verenigen, 

stimuleringsbeleid voor verhuurders, 

innovaties als de blockchain en nieu-

we woonvormen slim te benutten. 

Hiermee kunnen we een rem zetten 

op de explosieve groei van de huur-

prijzen, terwijl de beschikbaarheid 

en het woongenot in Utrecht uit-

eindelijk zullen toenemen en wij als 

starters	 uiteindelijk	 in	 een	 fijne	 en	

betaalbare woning kunnen wonen. 

Samen bouwen we op die manier aan 

het Utrecht van de toekomst!

Team Betaalbaarheid 

Frank-Juriën Dam
Jean Pierre Gossieau
Peter Dekker
Mark Dammers

BETAALBAARHEID
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De wachttijd voor een sociale huur-

woning in Utrecht is gemiddeld 10,3 

jaar en behoort tot een van de langste 

wachttijden van Nederland. Tussen 

het moment dat je actief gaat rea-

geren op Woningnet en het moment 

dat je daadwerkelijk een woning 

toegewezen krijgt, zit gemiddeld 5 

jaar.	Dit	 is	 niet	 bepaald	 een	fijne	 ge-

dachte voor wie net begint met wer-

ken en eigenlijk wel klaar is met zijn 

studentenkamertje of wonen bij zijn 

ouders. 

Hoewel jongeren tot 35 jaar veruit de 

grootste groep vragers zijn, krijgen zij 

minder dan de helft van de beschik-

bare woningen toegewezen. Waar 

65-plussers een kans hebben van 1 

op 9 om een passende woning toe-

gewezen te krijgen, is dat voor jon-

geren onder de 23 jaar een kans van 

1 op 1023. In een systeem met vele 

voorrangsregelingen en aangepaste 

woningen speciaal gereserveerd voor 

ouderen,	 zijn	 jongeren	 per	 definitie	

benadeeld. Dit roept de vraag op: 

is de huidige woningverdeling nog 

wel rechtvaardig? En sluit deze nog 

wel aan op de behoeftes van jonge-

ren?

BESCHIKBAARHEID

MISMATCH VRAAG EN 
AANBOD VERBETEREN



15

Op de Utrechtse woningmarkt bestaan 

drie kernproblemen die de beschik-

baarheid van woningen in het alge-

meen, en in het bijzonder voor jonge-

ren, beïnvloeden:

•	 Er	 zijn	 te	 weinig	 woningen	 om	 vol-

ledig aan de vraag te kunnen voor-

zien.

•	 Jongeren/starters	 hebben	 een	 veel	

kleinere kans op een geschikte wo-

ning dan ouderen.

•	 De	doorstroom	tussen	de	‘goedkope’	

sociale huur en de vrije sector en de 

doorstroom binnen de sociale huur 

komt te weinig van de grond.

ONTWERPPROCES
Als we de bestaande woningvoorraad 

constant houden, hoe kunnen we dan 

op korte termijn toch de beschikbaar-

heid van woningen verhogen door de 

woningvoorraad beter te verdelen? 

Onze oplossingen zijn gebaseerd op 

een enquête onder 100 jongeren over 

acceptabel wonen en een eerlijke ver-

deling van woningen en op ons eigen 

onderzoek naar de positie van jonge-

ren op de woningmarkt. 

EEN EERLIJKE VERDELING
Onze oplossingen richten zich op het 

eerlijker maken van het huidige sys-

teem, waarbij we voorstellen het aan-

bod beter aan te sluiten op de vraag, en 

op het bevorderen van doorstroming 

van sociale naar vrije sector huur. De 

oplossingen zijn met elkaar verbon-

den: wanneer de doorstroom beter op 

orde is, komen meer ruimtes vrij die 

aan starters kunnen worden toegewe-

zen. 

In Utrecht komen gemiddeld zo’n 2500 

woningen per jaar vrij. Binnen het hui-

dige systeem worden deze woningen 

onder woningzoekenden verdeeld op 

basis van acute noodzaak in eerste in-

stantie, de groepen met urgentie, en 

op basis van inschrijfduur, indicaties en 

voorrangsregelingen in tweede instan-

tie. Ook onder jongeren bestaat brede 

steun voor voorrang op basis van ur-

gentie. Met 73,5% wordt ‘noodzaak’ 

in onze enquête gezien als een van de 

belangrijkste redenen voor het toewij-

zen van een sociale huurwoning. Wij 

richten ons hier vooral op de verdeling 

van woningen in tweede instantie. 

Verdeling op basis van inschrijftijd 

lijkt rechtvaardig. Mensen met gelij-

ke inschrijftijd hebben evenveel kans 

op een woning. Maar inschrijftijd kan 

pas vanaf 18 jaar worden opgebouwd. 

Zeker jonge starters, maar ook jonge 

doorstromers, die vaker van huis wis-

selen dan gezinnen en ouderen, zijn 

daarom benadeeld ten opzichte van 

oudere woningzoekenden, die meer 

inschrijftijd hebben kunnen opbou-

wen tijdens hun leven. Dit systeem 

zorgt ervoor dat, hoewel jongeren 

90% van de vraag uitoefenen op soci-

ale huurwoningen, zij slechts 63% van 

BESCHIKBAARHEID
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de woningen toegewezen krijgen.

Als nieuwe, meer rechtvaardige grond-

slag voor de verdeling van sociale huur-

woningen in Utrecht stellen wij voor 

een verdeling op basis van leeftijd. Het 

aandeel van een leeftijdsgroep in de 

vraag moet gelijk zijn aan het aandeel 

woningen dat zij krijgen toegewezen. 

De verschillende leeftijdsgroepen heb-

ben dus even veel kans op een woning. 

Een manier om dit voor elkaar te krij-

gen is door woningen te verhuren op 

basis van loting. Het kleine aandeel so-

ciale huurwoningen in Utrecht dat nu 

al verhuurd wordt middels loting laat 

zien dat loting leidt tot 3 keer mindere 

wachttijd, 3 keer meer reacties – om-

dat mensen hun kansen hoger inschat-

ten – en ook tot toewijzing aan een 

gemiddeld veel lagere leeftijd. Loting 

is dus een goede manier om jongeren 

meer kans te geven op een woning.

Onder het huidige systeem op basis 

van inschrijfduur hebben ouderen al 

relatief meer kans op een woning dan 

jongeren. Dit effect wordt versterkt 

door de vele voorrangsregelingen 

voor met name 65-plussers in het 

huidige systeem. Nu al is het zo dat 

seniorenwoningen, die met voorrang 

aan 65-plussers worden aangeboden, 

regelmatig slechts één of enkele reac-

ties krijgen uit die doelgroep, soms van 

ouderen met maar een paar dagen in-

schrijftijd. De noodzaak en rechtvaar-

digheid van dit soort voorrangscon-

structies kan dus in twijfel worden 

getrokken. Wij pleiten er daarom ook 

voor om de leeftijdsgrenzen voor seni-

orenwoningen op te heffen, zodat se-

niorenwoningen mee kunnen worden 

genomen in de algemene toewijzing. 

Dit kan al op zeer korte termijn de be-

schikbaarheid van woningen verhogen. 

Projecten	 zoals	 De	 Saffier	 van	 Socius	

en Portaal laten zien dat de intrek van 

jongeren in seniorencomplexen een 

positief effect heeft op de sociale co-

hesie en de zelfredzaamheid van ou-

deren. Dit verdient gevolg op grotere 

schaal.

EEN BETERE DOORSTROMING
Jongeren tot 35 jaar zijn de grootste 

groep vragers naar sociale huurwo-

ningen. Zij staan nog aan het begin van 

hun carrière, en hun inkomen is daar-

door laag en onzeker. Bijna de helft 

van de jongeren in onze enquête geeft 

aan dat zij door de zekerheid van hun 

inkomen eerder een sociale huurwo-

ning dan een vrije sector huurwoning 

zoeken. Maar jongeren hebben ook de 

potentie om binnen relatief korte tijd 

te stijgen in inkomenscategorie. Een 

sociale woningmarkt die op jongeren 

gericht is moet dus de mogelijkheid 

geven om door te stromen binnen de 

sociale huur naar een grotere en duur-

dere woning en van sociale huur naar 

particuliere huur. Vooral dat laatste 

is problematisch. De prijzen van par-

ticuliere huurwoningen zijn hoog, en 

waar deze wel betaalbaar zijn, is de 

BESCHIKBAARHEID
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woning vaak te klein. Het tekort aan 

middenhuur tot €1000 zorgt ervoor 

de jongeren met hogere inkomens 

noodgedwongen gaan scheefwonen. In 

Utrecht bedraagt het aantal ‘goedko-

pe’ scheefwoners 15,3% van de totale 

sociale huur. 

Wij zien hier een taak voor de woning-

corporaties om het gat tussen sociale 

en particuliere huur op te vullen. Ook 

woningcorporaties bezitten vrije sec-

tor huur. Het is in lijn met de doelstel-

ling van woningcorporaties, zorgen 

voor goed en betaalbaar wonen, dat 

zij ook hun vrije sector woningen be-

taalbaar, in het middensegment, aan-

bieden. Dit kan bijvoorbeeld door alle 

vrije sector woningen van woningcor-

poraties samen te voegen onder één 

gemeenschappelijke organisatie die 

zich speciaal richt op het aanbieden 

van woningen tot €1000 aan men-

sen met een jaarinkomen onder de 

€45.000. Een voorbeeld kan hier geno-

men worden aan het Utrechtse Jebber, 

eigendom van SSH, of de Amsterdamse 

woningcorporatie Stadgenoot. De laat-

ste biedt betaalbare vrije sectorwonin-

gen tot €985 met voorrang aan, aan 

mensen die een sociale huurwoning 

van Stadgenoot verlaten. Een soortge-

lijk model zou ook in Utrecht de door-

stroming van sociale naar particuliere 

huur kunnen bevorderen, wat gelijk-

tijdig de beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen voor starters met lage-

re inkomens ten goede komt.

Kort samengevat is onze visie op een 

betere beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen voor jongeren dat: 

1. Een groter deel van de woningen 

verhuurd moet worden op basis van 

loting.

2. Voorrang op basis van leeftijd barri-

ères, met name bij seniorenwonin-

gen, moet worden losgelaten.

3. Woningcorporaties ook tot taak 

hebben starters te helpen het gat 

tussen sociale en particuliere huur 

te overbruggen door het aanbieden 

van vrije sectorhuur in het midden-

segment. 

Deze oplossingen vragen om samen-

werking tussen woningcorporaties om 

de voorwaarden waaronder woningen 

toegewezen worden aan te passen en 

om meer vrije sector huur in het mid-

densegment aan te bieden. Wij hopen 

dat door deze oplossingen te imple-

menteren, de positie van jongeren op 

de woningmarkt versterkt wordt en de 

algemene beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen in Utrecht op de korte 

termijn zal verbeteren.

BESCHIKBAARHEID
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EEN CULTUURMAKELAAR 
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Bij het behandelen van het thema 

leefbaarheid kwamen we erachter 

dat het onderwerp erg divers is. Of 

een wijk als leefbaar wordt ervaren 

hangt niet af van één factor, maar 

bestaat uit verschillende factoren. 

Ook is het persoonlijk of je een wijk 

leefbaar vindt of niet. Wel zie je in 

Utrecht dat bepaalde wijken er posi-

tief uitspringen en bepaalde wijken 

negatief. Zo geeft de leefbarometer 

een onvoldoende aan bij de leefbaar-

heid van grote delen van Overvecht 

en Kanaleneiland. Daarentegen

scoren Tuinwijk, de binnenstad en 

Wittevrouwen een ‘goed’ tot ‘uitste-

kend’. 

Hoe kunnen leefbaarheidsproblemen 

worden aangepakt? Bij het beant-

woorden van deze vraag ondervon-

den wij dat er veel oplossingen te be-

denken zijn. Vandaar dat wij ervoor 

kiezen om onze visie te baseren op 

verschillende best practices. 

DE CULTUURMAKELAAR
De periode van grootschalige wijk-

vernieuwing ligt achter ons. De 

corporaties hebben meer regels ge-

kregen bij het besteden van leefbaar-

heidsbudgetten. Deze regels werken 

demotiverend voor aanvragers van 

die budgetten. In dit advies richten 

we ons op het eigen initiatief van de 

wijkbewoners om de leefbaarheid te 

verbeteren vanuit kleinschalige initi-

atieven om het leefbaarheidsbudget 

aan te besteden. 

Om de zichtbaarheid van het eigen 

initiatief van wijkbewoners te stimu-

leren, hebben we gekeken naar de 

best practice van ‘De Cultuurmake-

laar’ in Houten. De Cultuurmakelaar 

werkt vanuit 3 pijlers, namelijk: sfeer, 

lokale initiatieven en veiligheid om 

de leefbaarheid te verbeteren. De 

kerntaken van een cultuurmakelaar 

zijn: verbinden, initiëren, informeren 

en organiseren. Lokale initiatieven 

moeten worden geïnitieerd vanuit de 

bewoners zelf om aan te sluiten bij de 

doelgroep. De Cultuurmakelaar be-

nadert bewoners op een actieve, en-

thousiaste en toegankelijke manier. 

De makelaar faciliteert in de vorm 

van ruimte en tijd en kan ondersteu-

ning bieden bij:

•	 De	 toegang	 tot	 financiën	 die	 het	

makkelijker maken om initiatieven 

te realiseren.

•	 Inzichtelijk	maken	van	beschikba-

re resources.

•	 Het	aanvragen	van	subsidies.	

CULTUURMAKELAAR IN OVERVECHT

Deze Cultuurmakelaar moet zich in 

Utrecht niet alleen focussen op de 

kwetsbare groepen in de wijk. De fo-

cus ligt op het bereiken van iedereen 

in de wijk Overvecht. Zo’n makelaar 

zou dus ook zelfstandig onderzoek 

kunnen doen naar het besteden van 
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de leefbaarheidsbudgetten voor de 

wijk, de activiteit van facebookgroe-

pen in de wijk, et cetera. 

Het is belangrijk om niet alleen ken-

nis te vergaren, maar ook kennis door 

te geven aan de bewoners en lokale 

ondernemers. Het faciliteren van 

bewonersinitiatieven is hierin erg 

belangrijk. Een focuspunt voor alle 

bewoners kan dan met name zijn:

•	 Werkenden	kunnen	ook	aanschui-

ven bij bewonersgroepen. 

•	 Flexplekken	in	buurthuizen	op	rui-

mere openingstijden.

Kortom, een Cultuurmakelaar werkt 

vanuit een bottum-up wijkverbete-

ringsmethode. Om dit mogelijk te 

maken is nodig dat bewoners kennis 

hebben van de mogelijkheden, onder-

steuning hebben, want het gevaar is 

dat initiatieven niet van de grond ko-

men. Het biedt ondersteuning en kan 

aanjagen om initiatieven niet te laten 

vervallen. 

Ons voorstel is om vier cultuurma-

kelaars te vestigen in verschillende 

delen van de stad en hen onderling te 

laten samenwerken om implementa-

ties in de wijk te organiseren. De vier 

cultuurmakelaars worden een klank-

bord voor bewoners die de wijk goed 

weerspiegelt. Ook kan er een jeugd-

raad worden opgezet. 

LOKALE KLEINSCHALIGE 
INITIATIEVEN
De cultuurmakelaar kan verschil-

lende kleinschalige initiatieven van 

bewoners en lokale ondernemers 

ondersteunen. Hieronder staan twee 

voorbeelden van initiatieven om dit 

te illustreren.  

HUISKAMERCONCERTEN

Om de leefbaarheid te verbeteren in 

de wijk Overvecht, hebben we geke-

ken naar lokale initiatieven die in het 

verleden al succesvol waren in ande-

re wijken of steden. Een voorbeeld 

hiervan is het initiatief Huiskamer-

concerten. Dit initiatief is ontstaan 

in Utrecht en verspreidt zich steeds 

meer over Nederland. 

Als wij kijken naar de wijk Overvecht, 

dan zien we dat er veel verschil-

lende culturen voorkomen. Er zijn 

woningen in Overvecht met grote 

woonkamers. Een kwalitatief onder-

zoek hiernaar kan uitwijzen of dit 

een mogelijkheid zou kunnen zijn in 

Overvecht om dit concept te imple-

menteren vanuit de wijkbewoners 

zelf.	 Focus	 zou	kunnen	 liggen	op	het	

organiseren van ‘Huiskamerconcer-

ten Wereldmuziek’. 

LICHTKUNSTOBJECTEN

We hebben diverse lichtkunstprojec-

ten in Amsterdam, Utrecht en Gent 

onderzocht. Met name de best prac-

tice in Gent heeft de drie belangrijke 

LEEFBAARHEID



23

factoren om de sociale veiligheid te 

stimuleren. Het creëren van grote 

lichtinstallaties of lichtkunstobjecten 

kunnen een creatieve oplossing zijn 

om de sociale veiligheid en verkeers-

veiligheid te verhogen in Overvecht. 

Ook zou het een positieve bijdrage 

leveren aan de nachtelijke economie, 

want sfeervolle straten nodigen uit 

tot een avondwandeling. 

AANBEVELINGEN
Concreet hebben wij de volgende 

aanbevelingen voor de woningbouw-

corporaties en de gemeente om de 

leefbaarheid in Utrecht te verbete-

ren. 

VOOR DE WONINGCORPORATIES

•	Ons	advies	is	een	pilot	draaien	met	

een cultuurmakelaar in de wijk 

Overvecht. Indien dit succesvol 

blijkt, kunnen we dit implemente-

ren in andere wijken. 

•	 Evalueren	 van	 de	 buurtbeheerder	

en kijken waar verbetering moge-

lijk is en netwerk van buurtbeheer-

ders creëren. Nauw samenwerken 

met de cultuurmakelaar.

•	 Het	 samenwerken	 met	 en	 het	

promoten van een cultuurmake-

laar. 

•	 Regels	 voor	het	 leefbaarheidsbud-

get versoepelen zodat het laag-

drempelig is en alle initiatieven een 

kans krijgen. Het inzetten van het 

leefbaarheidsbudget gaat via de 

cultuurmakelaar, die vrijheid krijgt 

om dit in te zetten naar eigen be-

oordeling. 

+VOOR DE GEMEENTE UTRECHT

•	 Het	inzetten	van	cultuurmakelaars,	

volgens bovenstaand advies. En 

het promoten van de cultuurmake-

laar. 

•	 Het	 stimuleren	 van	 lokale	 on-

dernemers om zich te vestigen in 

Utrecht.

•	 Inzet	 van	 de	 cultuurmakelaars	

meenemen in het wijkactiepro-

gramma die jaarlijks worden opge-

steld door de wijkbureaus. 

•	 Het	beschikbaar	stellen	van	budget	

voor de cultuurmakelaar, waarbij 

de cultuurmakelaar bepaald hoe 

het besteedt wordt.
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MEER WETEN? www.woonlabutrecht.nl 

Fotografie:	Jesse	Enkelaar	|	Grafisch	ontwerp:	Marjoleine	Reitsma

EEN INITIATIEF VAN 

CNV JONGEREN EN DE WOONBOND

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Utrecht en
woningcorporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros en Portaal


