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Aanleiding
Bij de behandeling van de Woonvisie op 22 september 2020 is gesproken over WoonService 
Regionaal. Aangezien Woonveste pas eind 2019 is toegetreden tot WoonService Regionaal was er op 
dat moment nog geen evaluatie beschikbaar. Er is toegezegd om u hierover te informeren op het 
moment dat deze evaluatie beschikbaar komt. Met deze raadsinformatiebrief geven wij hier invulling 
aan.

Informatie
Als bijlage bij deze raadsinformatiebrief treft u de evaluatie één jaar WoonService Regionaal aan. Wij 
herkennen inhoudelijk de analyse en conclusies van Woonveste en onderschrijven deze. Wij zijn van 
mening dat het nu nog te vroeg is al conclusies te trekken. Wij zullen gezamenlijk met Woonveste de 
ontwikkelingen nauwlettend blijven monitoren en u hierover uiterlijk eind dit jaar informeren zodat, 
indien nodig, maatregelen kunnen worden getroffen. 

Bijlage:
 aanbiedingsbrief Woonveste van de evaluatie één jaar Woonservice Regionaal
 evaluatie WoonService Regionaal



1 
 

                                                                                                                                         
 

 

 

College van Burgemeester & Wethouders 

Gemeente Heusden 

 

Verzending per email in PDF 

 

Ons kenmerk: 2012107/jms Behandeld door: Eric van den Einden  Uw kenmerk: - 

Onderwerp: Evaluatie 1 jaar Woonservice Regionaal Drunen, 17 december 2020 
 

 

Geacht College,  

Bijgaand een notitie met daarin een analyse van de huidige situatie woonruimteverdeling na 

1 jaar aansluiting op het regionaal woonruimteverdeelsysteem Woonservice Regionaal 

(WSR). Het betreft een analyse en er is geen besluitvorming aan verbonden. 

De analyse levert ons de volgende inzichten op. 

1 De feitelijke overgang naar WSR (ruim 16.000 ingeschreven woningzoekenden van 

Woonveste zijn afgelopen jaar aangeschreven) is prima verlopen. Circa 10.000 

woningzoekenden hebben hun inschrijving verlengd waardoor het 

woningzoekendenbestand is geactualiseerd.  

2 Het feit dat we onderdeel zijn van een regionaal systeem levert goede inzichten op 

over de marktwerking en zoekgedrag en wensen van regionaal actieve 

woningzoekenden. Dit kan een prima basis gaan vormen voor beleid en mogelijke 

interventies. 

3 Er is sprake van een regionale werking van de woningmarkt en regionaal zoek- en 

verhuisgedrag van woningzoekenden. Kunnen zoeken en reageren binnen 1 

woonruimteverdeelsysteem met 1 woonloket is dienstbaar aan deze huishoudens.  

4 Groot deel van de actief woningzoekenden staan relatief kort ingeschreven. 

Inschrijfduur is voor deze groep vaak te kort om op kortere termijn te slagen. Wellicht 

is een gedeeltelijke lotingsvariant voor deze doelgroep een beter alternatief. Dit sluit 

ook aan op reeds bestaande werkwijzen in andere gemeenten binnen WSR en is ook 

in de Woonvisie Heusden als te onderzoeken item genoemd.  

5 Naast toewijzen op basis van inschrijfduren is sprake van (een groeiende groep) 

woningzoekenden die actief bemiddeld worden a.g.v. afspraken die gemeente 

Heusden samen met ons maakt in lokaal, regionaal en provinciaal verband. Dit betreft 

met name urgenten, statushouders en huishoudens die in- en doorstromen vanuit 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang.   



2 
 

6 Mensen uit Heusden reageren actief op en verhuizen naar woningen in de regio (met 

name Den Bosch). Een belangrijk deel (18%) is ook alleen buiten Heusden actief. In 

de onderzoeksperiode zijn 55 woningen in de regio verhuurd aan huishoudens uit 

Heusden. 

7 Er was altijd al sprake van instroom vanuit de regio (met name Den Bosch) naar 

gemeente Heusden. Deze instroom is dit eerste jaar groter dan voor aansluiting op 

WSR. Het effect is dat er 42 woningen meer zijn toegewezen aan huishoudens van 

buiten Heusden vergeleken met periode voor aansluiting. We hadden deze 

verwachting in het 1e jaar en ervaringen elders leren dat dit effect in de tijd vaak 

afneemt. Met name in de eerste periode benutten woningzoekenden die reeds lang 

zoeken de extra mogelijkheden die (op basis van hun inschrijfduren) aansluiting van 

nieuwe gemeenten hen biedt. In hoeverre dit ook voor woningzoekenden uit Heusden 

geldt is niet bekend. We hebben dit mogelijke effect in onze adviesaanvragen aan 

gemeenten en HVH ook altijd helder gecommuniceerd.  

8 In de verhuisbewegingen valt op dat woningzoekenden uit gemeente ’s-

Hertogenbosch, met een inschrijfduur langer dan 7 jaar, diverse woningtypes huren in 

Heusden. Ook de huishoudenstypes zijn divers. Wel ligt een heel duidelijk accent op 

Vlijmen (meer dan 60%). Men raakt de lang opgebouwde inschrijfduur (waarmee men 

ook in 's-Hertogenbosch een woning zou kunnen vinden) kwijt. Men zal die afweging 

dus heel bewust maken. Vlijmen lijkt dus binnen de range van zoekgebied van 

woningzoekenden uit 's-Hertogenbosch te vallen. Kijken we naar Drunen dan zien we 

dat het vooral jonge mensen uit 's-Hertogenbosch zijn (belangrijk deel ook onder de 

23 jaar) die zich vestigen. Dit kunnen ook jongeren zijn die terugkeren.  

Tot slot. We zijn van mening dat we terughoudend moeten zijn om aan deze analyse, na 1 

jaar toetreding, definitieve conclusies te verbinden. Belangrijk is de ontwikkelingen 

(regionaal) te blijven monitoren en daarbij ook andere factoren in ogenschouw te nemen die 

de regionale woningmarkt en slaagkansen van huurders beïnvloeden. Afgelopen jaren neemt 

de druk op de sociale huursector sterk toe waarbij er dus meerdere factoren van belang zijn. 

Er is nadrukkelijk lokaal en regionaal sprake van schaarste aan sociale huurwoningen en 

een groeiende groep huishoudens die hier aanspraak op wil maken. Het direct of via WSR 

toewijzen van deze schaarse woningen dient transparant te gebeuren. Deze eerste analyses 

helpen om daarover het gesprek te voeren. 

We wachten uw reactie af en zijn uiteraard bereid zaken nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Woonveste, 

 

Eric van den Einden, 

Directeur-bestuurder 
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Aan: College van B&W gemeente Heusden 

Van:  

Eric van den Einden; Directeur-bestuurder Woonveste 

Marleen Muskens; Beleidsadviseur Woonveste 

 

Betreft: Stand van zaken Woonruimteverdeling Woonservice Regionaal 

November 2020 

 

 

1 Achtergronden aansluiting bij Woonservice Regionaal 

In oktober 2019 is Woonveste aangesloten op Woonservice Regionaal (WSR). Op uw verzoek gaan 

we in deze notitie nader in op de achtergronden en huidige stand van zaken na 1 jaar deelname aan 

WSR.  

 

In WSR bieden Zayaz, BrabantWonen, Joost!, Mooiland, Woonzorg Nederland en Woonveste hun 

woningen aan in circa 40 woonkernen in verschillende gemeenten. In de provincie Noord-Brabant zijn 

daarnaast nog 4 regionale woonruimteverdelingssystemen actief (regio’s West-Brabant, Eindhoven, 

Midden-Brabant, Meijerijstad (voormalige gemeenten Uden, Veghel, St Oedenrode). 

 

De basis tot toetreden ligt mede in de in november 2018 gemaakte afspraken in het Regionaal 

Portefeuillehoudersoverleg Wonen. In dit overleg hebben gemeenten in de regio Brabant Noord-Oost 

de nota “Wonen in regionaal perspectief” vastgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen om de 

samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties in de sociale huursector in de regio te 

intensiveren. Met als doel te komen tot een sterke regionale woningmarkt om de regio als geheel 

aantrekkelijk(er) te maken.  

 

Voor ons waren medio 2019 de belangrijkste overwegingen om toe te treden: 

- Het stellen van maatschappelijke of economische bindingseisen is bij toewijzing niet 

toegestaan, tenzij er dringende redenen zijn (bijvoorbeeld voor urgentieverleningen) en deze 

zijn vastgelegd in een lokale huisvestingsverordening. Mensen zijn vrij zich overal in te 

schrijven en te huisvesten. Het principe is vrij verkeer en keuzevrijheid van mensen in een 

open samenleving. De gemeente heeft een huisvestingsverordening gericht op huisvesten 

van urgenten.  

- Woonveste na opsplitsen van gemeente Haaren circa 700 woningen verhuurd in de 

gemeenten Vught, Boxtel en Oisterwijk en dus regionaal actief is.  

- Medio 2019 circa 16.000 woningzoekenden stonden ingeschreven bij Woonveste, waarvan 

jaarlijks gemiddeld 7,5% (ca 1.200) actief woningzoekend (minimaal 1 keer gereageerd in 

voorgaande 12 maanden).  

- Van de nieuwe inschrijvers (minder dan 1 jaar ingeschreven) 55% van buiten de gemeenten 

kwam.  

- Van de actieve woningzoekenden was 40% afkomstig van buiten de gemeenten.  

- Van onze verhuringen gemiddeld 10% werd verhuurd aan huishoudens uit Den Bosch, 20% 

aan huishoudens van elders en 70% aan huishoudens uit onze gemeenten. 

- Woningzoekenden uit Heusden ook woningen vinden in ’s-Hertogenbosch en elders in de 

regio. Er stonden 1.080 huishoudens uit Heusden en 530 huishoudens uit Haaren  

ingeschreven bij WSR waarvan circa 1.000 woningzoekenden zowel bij Woonveste als WSR, 

en dus deels ook al regionaal actief zoekend in de regio.  

- Eén regionaal loket (éénmaal inschrijven, één overzicht regionaal aanbod, meer 

keuzemogelijkheden en breder zoekgebied, meer mogelijkheden met betrekking tot 

woonruimteverdeling) belangrijke voordelen biedt voor woningzoekenden. 

 

Vanaf 2019 hebben  vertegenwoordigers van Woonveste, gemeente Heusden en Huurdersvereniging 

Heusden (HvH) deelgenomen aan klankbordgroepen gericht op verkenning van WSR in verband met 

mogelijke aansluiting. Op basis van de bevindingen en na positieve advies van gemeente en HVH zijn 

we in oktober 2019 aangesloten. 
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Alle partijen waren van mening dat zorgvuldige communicatie en overdracht naar een nieuw systeem 

belangrijk is. Afgelopen jaar zijn alle ingeschreven woningzoekenden overgeheveld naar WSR. Na  

wat aanloopperikelen is de overgang naar tevredenheid afgerond. Tevens heeft dit er toe geleid dat 

onze bestanden zorgvuldig zijn “opgeschoond” aangezien ingeschrevenen hun inschrijving actief 

moesten verlengen. We hebben een coulanceregeling als blijkt dat men zich daarin vergist heeft. 

 

Ten aanzien van borging van de effecten van aansluiten zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Tegenover meer mogelijkheden voor woningzoekenden uit Heusden (m.n. uitstroom naar Den 

Bosch) is de ervaring dat zeker in eerste periode grotere instroom van woningzoekenden uit 

Den Bosch, de regio is te verwachten. Ervaringen in andere regio’s bevestigen dit beeld bij 

overgang van een lokaal naar regionaal loket. Hoewel dit past in een regionaal opererende 

woningmarkt en regionale samenwerking is het belangrijk deze effecten te monitoren.  

- Bij overgang en de jaren daarna blijven monitoren dat de inschrijftijd vergelijkbaar is/wordt 

zodat men niet op achterstand wordt geplaatst a.g.v. de aansluiting (“zachte landing”). 

- De basis voor beleid en afspraken over woonruimteverdeling binnen een regionaal 

woonruimteverdeelsysteem en andere volkshuisvestelijke zaken blijft lokaal maatwerk. Basis 

zijn de Prestatieafspraken tussen Woonveste, gemeente en HvH.  

 

In deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt hoe actief woningzoekenden zich in de periode eind oktober 

2019 – medio oktober 2020 gedragen op de regionale woningmarkt en het effect op verhuisstromen 

binnen de regio. We zoomen wat nader in op in- en uitstroom van en naar ’s-Hertogenbosch. 

Achtereenvolgens gaan we in op regionale verhuisstromen, zoekpatronen van actief 

woningzoekenden, de effecten op de verhuringen.   

 

2  Regionale woningmarkt: overzicht  

 

2.1 Verhuringen Woonveste 

Onderstaande tabel de verhuringen van Woonveste in de periode eind oktober 2019 tot medio oktober 

2020. Het betreft zowel sociale- als vrije sectorhuurwoningen. Hoewel de verhuur van vrije 

sectorwoningen minder aan (overheids)regels is gebonden, verhuren wij deze ook via WSR. 

Onderscheid is gemaakt in verhuringen via het aanbodmodel en directe bemiddeling.  

 

Met name woningen die in kader van gemeentelijke urgentieverlening, gemeentelijke taakstelling voor 

huisvesten van statushouders en in verband met (gemeentelijke) afspraken met instellingen in kader 

van zelfstandig thuis wonen (o.a. Beschermd Wonen) worden direct bemiddeld. 

 

 Aanbod Bemiddeling Totaal 

Vlijmen 102 16 118 

Drunen 85 18 103 

Oudheusden 15 2 17 

HeusdenVesting 12 2 14 

Elshout 14  14 

Nieuwkuijk 6  6 

Haarsteeg 4  4 

Hedikhuizen   1 1 

Gemeente Heusden 238 39 277 

Gemeente Haaren   33 7 40 

’s-Hertogenbosch  18 8 26 

Totaal 289 54 343 

Tabel 1. Verhuringen sociale- en vrije sector huurwoningen 

 

2.2 Aandeel actief woningzoekenden en verhuringen  

Ten aanzien van actief woningzoekenden zijn de volgende opmerkingen relevant: 

- actief woningzoekenden zijn woningzoekenden die in een periode van 12 maanden minimaal 

1x hebben gereageerd op een woning. 

- aantallen laten zich lastig vergelijken met de periode voor aansluiten bij WSR. Voorheen 

mochten woningzoekenden bij Woonveste op maximaal 2 woningen reageren per keer. 
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Binnen WSR is de afspraak dat men maximaal op 10 woningen mag reageren per keer. Dit 

geeft uiteraard de woningzoekenden meer keuzevrijheden maar leidt ook tot minder 

specifieker zoek- en keuzegedrag en hogere weigeringsgraden als men een woning krijgt 

aangeboden.  

 

 WSR 2019(voor)WSR WSR 2019 (voor WSR) 

Herkomst 

gemeente  

% actief wz % actief wz % verhuring % verhuring 

Heusden 19% 60% 53% 70% 

Elders 39% 
40% 

25% 20% 

's-Hertogenbosch 41% 20% 10% 

Onbekend (in 

systeem)  
1%  2%  

Tabel 2. Vergelijking aandeel actief woningzoekenden, verhuringen via WSR en voor WSR, gemeente 

Heusden 

 

Bovenstaande tabel geeft, naar aandeel actief woningzoekenden, een beeld van het regionaal 

zoekgedrag, bekeken vanuit de gemeente Heusden. Voor WSR waren in Heusden 40% van de actief 

woningzoekenden afkomstig van buiten de gemeente. Na aansluiting is het aandeel van mensen van 

buiten de gemeente die actief heeft gereageerd op woningen in Heusden fors gestegen (80%).  

 

De verdeling vanuit het zoekgedrag wijkt af van de verdeling naar aandeel verhuringen. Er wordt, 

zeker in de beginperiode, meer gereageerd dat dan er daadwerkelijk wordt verhuisd. Dit zal 

waarschijnlijk ook in omliggende gemeenten vanuit de Heusdense woningzoekenden het geval zijn 

maar dit kunnen we niet staven.  

 

Een vergelijking met verhuringen, voor aansluiting bij WSR, laat zien dat er ook vaker vanuit 

gemeente ‘s-Hertogenbosch en vanuit elders een woning in de gemeente Heusden wordt betrokken.  

Voor aansluiting werd 30% verhuurd aan huishoudens buiten de gemeente, nu is dat 45% (betekent  

42 sociale- en vrije sectorhuurwoningen extra t.o.v. voor de aansluiting). Er zijn met name meer 

mensen uit Den Bosch in gemeente Heusden komen wonen. 

 

Ervaringen in andere regio’s leert dat met name eerste jaar na aansluiten zorgt voor een piek (meer 

actief woningzoekenden en een verhoogde instroom van buiten de gemeente; bron RIGO). Het 

verloop hiervan is belangrijk om jaar op jaar te volgen.  

 

Om de effecten beter te kunnen interpreteren is het belangrijk om dieper op de cijfers in te gaan. We 

doen dit aan de hand van de invalshoek actief woningzoekenden en verhuisstromen.  
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3 Actief woningzoekenden  

3.1 Reactiegedrag actief woningzoekenden 

Onderstaande tabellen laten het gedrag van actief woningzoekenden in de gemeenten Heusden en ’s-

Hertogenbosch zien.  

Actief woningzoekenden woonachtig in gemeente Heusden Aantal Aandeel (%) 

Gereageerd op aanbod in de gemeente Heusden  1.046 83% 

NIET gereageerd op aanbod in de gemeente Heusden 219 17% 

Gereageerd op aanbod in de gemeente ‘s-Hertogenbosch  678 54% 

Totaal aantal actief woningzoekenden in gemeente Heusden 1.265 100% 

Tabel 3. Actief woningzoekenden woonachtig in gemeente Heusden 

Actief woningzoekenden woonachtig in  
gem. ‘s-Hertogenbosch 

Aantal Aandeel (%) 

Gereageerd op aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch  7.631 97% 

NIET gereageerd op aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch 222 3% 

Gereageerd op aanbod in de gemeente Heusden 2.234 28% 

Totaal aantal actief woningzoekenden in gemeente ‘s-
Hertogenbosch 

7.853 100% 

Tabel 4. Actief woningzoekenden woonachtig in gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Het aandeel actief woningzoekenden uit de gemeente Heusden dat niet heeft gereageerd op aanbod 

in Heusden is 17% en is dus op een woning buiten Heusden georiënteerd geweest. Van de actief  

woningzoekenden uit ‘s-Hertogenbosch is 3 % georiënteerd op een woning buiten ’s-Hertogenbosch. 

Dit aandeel ligt dus beduidend lager. Actief woningzoekenden uit de gemeente Heusden zijn dus 

verhoudingsgewijs meer regionaal georiënteerd dan actief woningzoekenden woonachtig in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. In absolute aantallen ligt dat anders. 

678 (54%) Heusdense woningzoekenden hebben gereageerd op een woning in ’s-Hertogenbosch. 

2.234 (28%) Bossche woningzoekenden hebben gereageerd op aanbod in Heusden. Er zijn dus 

absoluut gezien meer woningzoekenden uit ‘s-Hertogenbosch die hebben gereageerd op een woning 

in Heusden dan andersom.  
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3.2 Kenmerken actief woningzoekenden  

Algemeen 

In onderstaande diagrammen zijn algemene kenmerken weergegeven van actief woningzoekenden 

die minimaal 1x in de afgelopen 12 maanden hebben gereageerd op een woning   in de gemeente 

Heusden . Inschrijfduur, gemeente van herkomst (overige kernen niet weergegeven), inkomen, leeftijd 

en huishoudsamenstelling.   

 

          

 

Figuur 1. Overzicht kenmerken  

Kijkend naar het aandeel actief woningzoekende dan is een grote groep slechts enkele jaren 

ingeschreven (20% korter dan 1 jaar, 34% korter dan 2 jaar, 46% korter dan 3 jaar) 58% is een 1- 

persoonshuishouden en in totaal is meer dan  80% een 1- of 2-persoonshuishouden. Kijkend naar 

huishoudenssamenstelling dan is 15% jonger dan 24 jaar en is de grootste groep huishoudens in de 

leeftijdsklasse van 24 t/m 34 jaar (41%). Deels zal dit eerste jaar ook een jaar zijn waarin door actief 

woningzoekenden de markt wordt afgetast op slaagkansen. Daarnaast zien we dat er een relatief 

grote groep juist lang (meer dan 10 jaar) staat ingeschreven (24%).   

Vergelijking gemeente Heusden en gemeente ’s-Hertogenbosch  

In onderstaande tabel zijn de actief woningzoekenden uit gemeente ’s-Hertogenbosch die hebben 

gereageerd in gemeente Heusden en vice versa verdeeld naar leeftijd en doelgroep.  

 
Gemeente ’s-Hertogenbosch 
reactie in gemeente Heusden 

Gemeente Heusden reactie in 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

18 t/m 23 jaar 16% 23% 

24 t/m 34 jaar 46% 37% 

35 t/m 54 jaar 28% 27% 

55 t/m AOW 7% 9% 

AOW t/m 74 jaar 2% 3% 

> 75 jaar 1% 2% 

Totaal 100% 100% 

Tabel 5. Actief woningzoekenden naar leeftijd 
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We zien dat het aandeel jongeren (18 t/m 23 jaar) in gemeente Heusden dat gereageerd heeft op een 

woning in gemeente ’s-Hertogenbosch 7% hoger ligt dan vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch naar 

gemeente Heusden. In de leeftijdsklasse 24 t/m 34 jaar zijn er 9% meer reacties uit ’s-Hertogenbosch 

op aanbod in gemeente Heusden.  

 
Gemeente ’s-Hertogenbosch 
reactie in gemeente Heusden 

Gemeente Heusden reactie in 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Primair 
(recht op huurtoeslag) 

69% 66% 

Secundair  
(geen recht op huurtoeslag) 

25% 28% 

Midden / hoger  
(hoger inkomen dan sociale 
doelgroep) 

6% 6% 

Totaal  100% 100% 

Tabel 6 Actief woningzoekenden naar sociale doelgroep  

Uit de analyse naar doelgroep blijken de verschillen relatief klein. Voor beide geldt dat het merendeel 

van de woningzoekenden valt binnen de primaire doelgroep.  

We bekijken ook de huishoudenssamenstelling van alle actief woningzoekenden die het afgelopen 

jaar hebben gereageerd in de gemeente Heusden. Het aandeel huishoudens van 3 personen of meer 

bedraagt 20% (herkomst ’s-Hertogenbosch). Dit ligt wat hoger dan bij het aandeel actief 

woningzoekenden dat reeds in de gemeente Heusden woont (13%). Er reageren dus meer gezinnen 

vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch dan vanuit de gemeente Heusden.  

4 Verhuisstromen 

4.1 Regionaal 

In onderstaande figuur is grafisch weergegeven hoe de verhuisstromen binnen de regio lopen. Hierin 

zijn de verhuisstromen weergegeven tussen gemeenten op basis van de verhuringen van corporaties 

die zijn aangesloten bij WSR. Uiteraard zijn er ook verhuisstromen van andere corporaties in de regio, 

in de particuliere huur en koopsector en tussen regio’s. 

 

Kaart: Grafische weergave verhuisstromen binnen WSR, nov 2020 

De kaart laat duidelijk de verbinding van de verschillende gemeenten met gemeente ’s-Hertogenbosch 

zien. In mindere mate ook tussen de overige gemeenten. In de volgende paragrafen zoomen we 

verder in op de verhuisstromen vanuit, naar en binnen de gemeente Heusden.  
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4.2 Verhuringen woningen gemeente Heusden 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling van huurders op het niveau van gemeente Heusden 

totaal ten opzichte van de kernen Drunen, Vlijmen, Heusden en Oudheusden. Dit zijn de kernen waar 

Woonveste absoluut gezien het meeste bezit heeft binnen de gemeente Heusden.  

 % Verhuringen (sociaal + vrije sector) 

Herkomst 

gemeente 

Gemeente 

Heusden totaal 

Kern 

Vlijmen 

Kern 

Drunen 

Kern 

Oudheusden 

Kern 

Heusden 

vesting 

Heusden 53% (147) 53% (62) 61% (63) 29% (5) 43% (6) 

Elders 25% (70) 23% (27) 21% (22) 35% (6) 43% (6) 

’s-Hertogenbosch 20% (56) 22% (26) 17% (18) 35% (6) 7% (1) 

Onbekend  2% (4) 3% (3)   7% (1) 

Totaal 100% (277) 100% (118) 100% (103) 100% (17) 100% (14) 

 Tabel 7 Herkomst verhuringen verdeling per kern 

 

Uit de tabel blijkt dat de kernen Vlijmen en Oudheusden relatief meer woningzoekenden huisvesten uit  

’s-Hertogenbosch. In de grootste kern Drunen ligt dit lager. Hoewel gebaseerd op beperkt aantal 

verhuringen valt het hogere aandeel vestigers vanuit elders op in Oudheusden (17 verhuringen 

waarvan 2 direct bemiddeld) en Heusden Vesting (14 verhuringen waarvan 2 direct bemiddeld).  

 

Bekijken we de verdeling vanuit het vertrekpunt herkomst in plaats van kern van vestiging, dan ziet de 

tabel er als volgt uit. Deze weergave houdt rekening met de absolute omvang van het aantal 

verhuurde woningen per kern. Onbekend laten we hier buiten beschouwing.  

Herkomst 

gemeente 

Kern 

Vlijmen 

Kern 

Drunen 

 

Kern 

Oudheusden 

Kern 

Heusden 

vesting Overig Totaal 

Heusden 42% 43% 3% 4% 7% 100% 

Elders 39% 31% 9% 9% 13% 100% 

's-Hertogenbosch 47% 31% 11% 2% 9% 100% 

Tabel 8 Verdeling verhuringen vanuit herkomst over kernen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna de helft van de vestigers in de gemeente Heusden uit ‘s-

Hertogenbosch zicht vestigt in Vlijmen (47%). 31% vestigt zich in Drunen 11% in Oudheusden. Dit 

hangt uiteraard ook samen met het beschikbare aanbod in de verschillende kernen. De verdeling van 

vestigers vanuit elders heeft een vergelijkbaar patroon maar is wat meer verdeeld. Een verklaring kan 

zijn dat deze groep nu woonachtig is in aangrenzende gemeenten rondom gemeente Heusden en 

daarom op meer op verschillende kernen is georiënteerd.   

 

4.3 Verhuringen aan woningzoekenden uit gemeente Heusden 

In onderstaande tabel is de verdeling van verhuisstromen van Heusdenaren naar andere gemeenten 

weergegeven. Ook dit betreft louter verhuizingen naar andere deelnemende corporaties aan WSR 

omdat deze is gebaseerd op inschrijvingen in het gezamenlijke woonloket WSR. We kunnen deze 

informatie daarom ook niet vergelijken met de periode voor aansluiting bij WSR omdat we toen niet 

met onze inschrijvers aangesloten waren. Vanwege systeemtechnische redenen is de meetperiode 

juni 2019 – 2020. 

Gemeente van vestiging  WSR 

Heusden 75% (164) 

’s-Hertogenbosch  19% ( 42) 

Elders 6% ( 13) 

Totaal 100% (219) 

Tabel 9 Gemeente van vestiging van woningzoekenden uit gemeente Heusden (juni 2019 - 2020) 

  

We zien dat 25% van de Heusdense woningzoekenden die een woning hebben gevonden, in ’s-

Hertogenbosch of elders is geslaagd. Het betreft 55 huurwoningen. Eerder zagen we al dat van de 

1.265 Heusdense woningzoekenden er circa 680 minimaal 1 keer op een woning in Den Bosch 

hebben gereageerd.   
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5 Verdieping verhuisstromen 

5.1  Reactiegraad naar woning- en huurtype 

Gemeenteniveau 

In onderstaande tabel is reactiegraad naar woningen huurtype weergegeven. Aantallen laten zich 

lastig vergelijken met de periode voor WSR. Zoals al eerder genoemd mochten woningzoekenden 

voorheen op 2 en nu op 10 woningen reageren per keer. Indien we het aantal keren dat men mag 

reageren zouden verlagen neemt ook de reactiegraad af. Dit maakt reactiegraad een minder goede 

indicator voor vergelijking met de periode voor WSR. Toch is deze opgenomen om verschillen tussen 

woningtypen en kernen te kunnen laten zien. 

 

 WSR 

(max 10 reacties/keer) 

Vóór aansluiting WSR  

(max 2 reacties/keer) 

 Sociale huur Vrije sector huur Sociale huur Vrije sector huur 

EGW 145 47 51 16 

Etage 96  36 9 

Seniorenplus 12 6 
11 6 

Senioren 11 9 

Tabel 10 Reactiegraad naar woning- en huurtype 

 

Wat opvalt is de stijging in reactiegraad bij eengezinswoningen en etagewoningen. Voor 

seniorenwoningen is er weinig verandering zichtbaar. In onderstaande tabel is dit uitgewerkt op 

kernniveau.  

 

Kernniveau 

 
Vlijmen Drunen 

Heusden 

vesting 
Oudheusden 

 Sociale 

huur 

Vrije 

sector  

Sociale 

huur 

Vrije 

sector  

Sociale 

huur 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector  

EGW 182 38 163 63 76 119 37 

Etage 120  79  79 20  

Seniorenplus 11  17 6 5 9  

Senioren 10 9 9 8  15  

Tabel 11 Reactiegraad naar woning- en huurtype op kernniveau 

 

 Vlijmen Drunen Heusden vesting Oudheusden 

 
Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

EGW 54 15 52 19 54 11 33  

Etage 34 9 43 10 22  7 6 

Senioren/- 

plus 
10 5 15 6 2  7  

Tabel 12 Reactiegraad naar woning- en huurtype op kernniveau vóór WSR 

 

Uit bovenstaande tabellen blijkt een hogere reactiegraad op sociale huur eengezinswoningen en 

etagewoningen in Vlijmen, gevolgd door Drunen. Waar voorheen Drunen gemiddeld de hoogste 

reactiegraad telde zagen we dit in Vlijmen de afgelopen jaren al toenemen en na toetreding tot WSR 

Drunen overstijgen. Opvallend is ook de stijging op eengezinswoningen in Oudheusden. Mogelijk 

hangt dit samen met de slaagkans die tot voor WSR in Oudheusden het grootst was waardoor men 

vaker reageert op woningen in Oudheusden om sneller in aanmerking te kunnen komen.  

 

Als gevolg van het aantal keren dat men mag reageren neemt het aantal reacties toe maar zien we 

ook het aantal weigeringen (weigeringsgraad) toe als men de woning krijgt aangeboden omdat men 

bovenaan staat. Mensen zijn zich bewust als ze een woning accepteren dat de inschrijfduur vervalt en 

zullen dus goed overwegen of men de woning accepteert. Over weigeringsgraden hebben we te 

weinig informatie om fundamentele analyses van te maken.   
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5.2 Inschrijfduur 

Als laatste bekijken we de ontwikkeling op het gebied van inschrijfduur. Dit is het gemiddeld aantal 

maanden dat een woningzoekende ingeschreven stond op moment dat men de woning accepteert.  

 

Gemeenteniveau 

 WSR Vóór WSR 

 Sociale huur Vrije sector huur Sociale huur Vrije sector huur 

EGW 127 110 77 60 

Etage 85  63 132 

Seniorenplus 111 210 101 122 

Senioren 113 164 98 122 

Tabel 13 Inschrijfduur naar woningtype en sociale en vrijesector huur, gemeenteniveau (in maanden) 

 

Uit de tabel blijkt dat de inschrijfduur voor eengezinswoningen is toegenomen. Voor etagewoningen 

ligt de toename wat lager. Voor senioren(plus)woningen is nauwelijks verandering zichtbaar.   

 

Het systeem vereist dat je inschrijfduur opbouwt om slaagkansen te vergroten. Veel woningzoekenden 

schrijven zich dus in om inschrijfduur op te bouwen voor “later”. Naast inschrijfduur betrok Woonveste 

daarom voorheen ook wachttijd als indicator. WSR gaat uit van zoektijd als indicator. 

Dit is de periode tussen moment van gaan reageren op en accepteren van een woning. Als men gaat 

reageren met veel opgebouwde inschrijfduur dan zal de zoektijd korter zijn en omgekeerd. Tevens is 

de slaagkans ook afhankelijk of men op zeer gewilde of minder gewilde woningen reageert. Zoektijd  

geeft dus een betere indicatie van slaagkansen als men actief op de woningmarkt gaat zoeken. 

Aangezien we en dus “onze” woningzoekenden pas 1 jaar aangesloten zijn is er op zoektijd nog geen 

resultaat te delen (die is nu namelijk maximaal 1 jaar). Zoektijd moet eerst worden opgebouwd om tot 

een bruikbare vergelijking te kunnen komen.  

 

Kernniveau 

In onderstaande tabellen bekijken we voorgaande op kernniveau.  

 Vlijmen Drunen 
Heusden 

vesting 
Oudheusden 

 
Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

EGW 130 134 136 107 103 71 88 

Etage 106  77  57 31  

Seniorenplus 135  136 210 23 85  

Senioren 106 172 102 148  246  

Tabel 14 Inschrijfduur naar woning- en huurtype, kernniveau WSR (in maanden) 

 

 Vlijmen Drunen 
Heusden 

vesting 
Oudheusden  

 
Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

Sociale 

huur 

Sociale 

huur 

Vrije 

sector 

EGW 73 56 81 80 101 60 40 

Etage 57 79 75 185 41 65  

Seniorenplus 142  113 122 29 33  

Senioren 90 108 114 130 20 135  

Tabel 15 Inschrijfduur naar woning- en huurtype, kernniveau vóór WSR (in maanden) 

 

Ook hier vallen Vlijmen en Drunen op wat betreft eengezinswoningen sociale huur. Oudheusden is 

minder gestegen op het gebied van inschrijfduur dan op het gebied van reactiegraad. Heusden 

vesting blijft ook hier stabiel. Voorgaande doet concluderen dat vestigers van elders in Oudheusden 

en Heusden een lagere inschrijfduur hebben en omwille van slaagkans vermoedelijk op Oudheusden 

en Heusden hebben gereageerd.  Inschrijfduur bij senioren en senioren-plus woningen is weinig 

veranderd.  
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Nadere duiding inschrijfduren 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de inschrijfduren over de afgelopen jaren vóór WSR dan zagen  

we daarin al een toename. In 2019 was sprake van een daling omdat veel nieuwbouw is opgeleverd. 

Dezelfde trend zien we ook bij het aantal actief woningzoekenden. Dit aantal is vanaf 2015 wat 

toegenomen met een dip in 2019 i.v.m. oplevering van veel nieuwbouw. Dit is een logisch verband.  

 

Wat we ook zien is een afnemende mutatiegraad. Lag deze in 2016 nog op 7,7% sinds 2019 is deze 

6% en soms nog wat lager. Cijfer 2020 neigt daar ook toe. Dit gaat gepaard met afname van circa 100 

verhuringen. Dit is fors. 

 

Combineren we in 2019 de opleveringen (in Heusden 124 woningen) met de lagere mutatiegraad van 

6% in 2019 dan zien we dat door nieuwbouw de inschrijfduur wat gedaald is. Nieuwbouw heeft in 

2019 de inschrijfduur dus ondanks de lagere mutatiegraad en de toegenomen druk op de woning 

doen verminderen. We leveren echter niet elk jaar 124  woningen op dus de druk zet ook in gemeente 

Heusden door. Recente cijfers tbv ons  portefeuilleplan ondersteunen dit. Het belang van nieuwbouw 

van sociale huurwoningen is evident. 

 

Een andere invalshoek is het vergelijken van de inschrijfduren van actief woningzoekenden uit 's-

Hertogenbosch die in Heusden reageren en woningzoekenden uit Heusden die in  gemeente Heusden 

hebben gereageerd. Van deze eerste groep is iets meer dan 25% langer dan 7 jaar ingeschreven. 

Voor de Heusdenaren ligt dit op ca. 45%. Wat natuurlijk wel zo is dat de absolute aantallen aan actief 

woningzoekenden vanuit 's-Hertogenbosch hoger liggen.  

 

Wat opvalt is dat wanneer we kijken naar de woningen die door woningzoekenden uit 's-

Hertogenbosch met een inschrijfduur langer dan 7 jaar worden gehuurd in Heusden, dit allerlei 

woningen zijn. Ook de huishoudens zijn divers. Wel gaat er een heel duidelijk accent uit naar Vlijmen 

(meer dan 60%). Men raakt de lang opgebouwde inschrijfduur (waarmee men ook in 's-

Hertogenbosch een woning zou kunnen vinden) kwijt. Men zal die afweging dus heel bewust maken. 

Vlijmen lijkt dus binnen de range van zoekgebied van woningzoekenden uit 's-Hertogenbosch te 

vallen. Kijken we naar Drunen dan zien we dat het vooral jonge mensen uit 's-Hertogenbosch zijn 

(belangrijk deel ook onder de 23 jaar) die zich vestigen. Dit kunnen ook jongeren zijn die terugkeren.  

 

De gespannen woningmarktsituatie in ’s-Hertogenbosch speelt daarin uiteraard ook een rol. 

 

6. Conclusies 

De woningmarkt staat onder druk. We zien uit actuele provinciale woningbehoefteprognoses de 

woningbehoefte toenemen, er komen meer bijzondere doelgroepen met een huisvestingsvraag op de 

markt en ook het effect van de arbeidsmigranten die zich vervolgens permanent willen vestigen groeit. 

De nieuwbouw van sociale huurwoningen in Heusden en de regio blijft daarbij achter. We zullen in 

Heusden de nieuwbouw van sociale huurwoningen de komende jaren moeten intensiveren op basis 

van de nieuwe woningbehoefteprognoses.  

 

Er is duidelijk sprake van een regionale woningmarkt. Waarbij het aandeel woningzoekenden uit de 

gemeente Heusden gericht op de regio (met name gemeente ’s-Hertogenbosch) groter is dan 

andersom. Dit past bij de wisselwerking stad en dorp. Mensen uit Heusden vinden ook daadwerkelijk 

een woning in de regio. Absoluut gezien is echter de druk vanuit de regio (met name gemeente ’s-

Hertogenbosch) groter.  

 

Aansluiting bij WSR versterkt op dit moment de druk binnen de gemeente Heusden. Anderzijds biedt 

WSR ook woningzoekenden uit Heusden meer mogelijkheden. Inzichten in gedrag van actief 

woningzoekenden en verhuisstromen op regionaal niveau dragen bij aan de optimale sturing hierop. 

Woonruimteverdeling lost de kwantitatieve vraag niet op maar zet in op een optimale verdeling van de 

schaarste (kwalitatief) over de doelgroepen. Ook hier zijn regionale inzichten van belang om hier 

regionaal en lokaal keuzes in te kunnen maken. Voor Woonveste geldt dat hierbij de ontwikkeling van 

de verhuisstromen de komende jaren nauw gemonitord dienen te worden.  

 

Herkenbaar is de piek aan woningzoekenden die een reactie uitbrengt op woningen in de gemeente 

Heusden. Een beeld dat past bij de overgang naar een regionaal systeem. We moeten daarbij in 
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aanmerking nemen dat men op veel meer woningen mag reageren dan voorheen. De mogelijkheden 

in de regio worden afgetast. Het is belangrijk om de ontwikkeling daarvan te volgen.  

 

We zien ook dat een grote groep overwegend 1-2 persoonshuishoudens redelijk kort staat 

ingeschreven als men actief wordt. Inschrijfduur geeft dan wellicht minder kansen om te slagen. We 

willen onderzoeken of loten wellicht een alternatief kan zijn voor bepaalde delen van ons aanbod. 

 

Wat we ook zien is de zoektocht naar een eengezinswoning (sociale huur) nabij ’s-Hertogenbosch 

(focus Vlijmen maar ook Drunen). Daarnaast speelt ook de benodigde inschrijfduur een rol. We zien 

hoewel gebaseerd op een beperkt aantal verhuringen dat de interesse in Oudheusden en ook 

Heusden vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch en elders is gegroeid. Met name bij woningzoekenden 

met een kortere inschrijfduur. Voor etagewoningen zien we voorgaande ook wel maar in mindere 

mate. Voor senioren- en seniorenpluswoningen zien we nauwelijks veranderingen.  

 

De patronen laten dus zien dat woningzoekenden hun scope verbreden binnen WSR. Duidelijk is ook 

dat er grote druk zit op die regionale en lokale woningmarkt. Woningzoekenden gaan daardoor 

waarschijnlijk ook actiever op zoek naar een oplossing voor hun woonvraagstuk. Men accepteert 

waarschijnlijk dan ook een andere kern wanneer daar de benodigde inschrijfduur korter is. 

Inschrijfduren nemen met name in de kernen Vlijmen en Drunen toe bij eengezinswoningen waardoor 

woningzoekenden langer moeten wachten om in aanmerking te komen voor een woning in één van 

beide kernen. We moeten actief jaarlijks monitoren of de huidige mate van instroom de komende jaren 

tot een nieuw evenwicht komt.  


