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Trends en onzekerheden 

Kijkend naar de toekomst, naar de komende 5 tot 10 jaar, zien we een aantal belangrijke trends en onzekerheden. Velen hiervan 
hebben het karakter van ‘macrotrends’. Covid-19 en de nasleep van de pandemie kunnen een katalysator voor verandering, 
vertraging of versnelling zijn van deze trends. Ze kunnen een grote sturende invloed hebben op onze maatschappij en economie. 
Het zijn trends die we terugzien in diverse sectoren, variërend van het bedrijfsleven tot de overheid en woningcorporaties. Het zijn 
trends die verschillende organisaties in verschillende takken van sport gaan raken, maar soms wel op een andere manier. Een aantal 
van deze trends lijken voor woningcorporaties wellicht nog een ‘ver van mijn bed show’, zijn wellicht ook niet in alle data en 
prognoses zichtbaar, maar zullen zeker, soms via een omweg, een grote invloed kunnen hebben op de toekomstige opgaven van 
woningcorporaties en de context waarbinnen zij moeten zullen gaan acteren. De trends kunnen verschillende soorten uitdagingen 
opwerpen voor woningcorporaties. Sommigen trends zullen effect hebben op de doelgroep, hoe groot deze zal zijn, hoe 
woonbehoeften kunnen gaan veranderen. Anderen hebben meer invloed op de portefeuille, aan hoeveel en wat voor woningen 
(waar) behoefte is of hoe duurzaam deze moeten zijn. Sommige trends zullen meer impact hebben op hoe bewoners met elkaar 
samen kunnen gaan leven, hoe de maatschappij zal kunnen veranderen. Anderen gaan wellicht meer over de rol en taakverdeling 
tussen woningcorporaties, overheid en burgers. 
 
Sommige van deze trends zijn specifiek naar aanleiding van de covid-19 pandemie. Andere zagen we al optreden voor de pandemie. 
hebben in hun titel nog de richting mee gekregen die reeds voor de pandemie zichtbaar was. Hoe deze zich naar aanleiding van de 
pandemie gaan ontvouwen weten we niet. Welke kant de trends opgaan is momenteel onzeker. Sommige kun je plausibel twee of 
soms nog meer richtingen op redeneren. Dit hebben we in de beschrijving dan ook in een aantal prikkelende vragen voor 
woningcorporaties proberen te vatten. De pandemie kan zaken die we als zekerheid beschouwden onzeker maken. Omgekeerd, 
kan het zaken die we als onzeker zagen, juist versneld naar een bepaalde richting doen bewegen. Niemand kan precies de toekomst 
voorspellen. Daarom is het belangrijk om samen het gesprek aan te gaan over deze trends en ze samen te duiden. Door dat op een 
gestructureerde manier te doen kun je vervolgens ook goed nadenken over hoe in te spelen op de verderop beschreven trends en 
hoe daar toekomstvaste, robuuste keuzes in te maken.  
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Het trendraamwerk 

In overleg met de werkgroep en stuurgroep is een lijst met trends samengesteld die de komende vijf tot tien jaar veel impact 
kunnen gaan hebben op de externe omgeving van woningcorporaties. Deze is opgedeeld conform de PESTED-indeling, ook wel 
eens de DESTEP genoemd. Dit zijn trends die we veel zien bij trendverkenningen en toekomstscenariotrajecten bij 
woningcorporaties. Dit raamwerk kan een solide basis bieden voor komende Trendgesprekken van Corpovenista, vooral als deze 
regelmatig wordt geactualiseerd, want gedurende de tijd zullen we deze trends anders gaan waarderen en inschatten en zullen 
nieuwe trends en onzekerheden zich manifesteren. 
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Enquête 

Onder leden van Corpovenista en een klein aantal externe experts is een enquête over de trends verspreid gedurende de zomer 
van 2020. Hierin vroegen we de respondenten de trends op te beoordelen op hoeveel impact ze hebben op de (externe omgeving 
van de) woningcorporatiesector, hoe onzeker/onvoorspelbaar ze zijn en hoe urgent. Deze zijn beoordeeld op een schaal van 0 (zeer 
weinig) – 4 (zeer groot). Hieronder staat een grafiek waarin de scores op impact en onzekerheid tegenover elkaar zijn gezet. Trends 
die in de rechterbovenhoek staan (zeer impactvol en zeer onzeker) zijn logische kandidaten voor een goed trendgesprek. In de 
beschrijving van de trends op de volgende pagina’s geven we ook telkens per trend hun score op de drie variabelen weer, alsook 
het gemiddelde over alle trends van de variabelen. 
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Trendbeschrijvingen en scores 
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POLITIEK 
 
Deglobalisering 
Handelsconflicten, protectionisme en nationalisme zagen we in het tweede decennium van deze eeuw al opkomen. De 
internationale onzekerheid nam toe en de wereld werd er niet stabieler op. Tegelijkertijd zagen we dat globalisering ondanks zulke 
retoriek toch grotendeels doorgang bleef vinden en ook nieuwe initiatieven opkwamen.  
Komt er een herbezinning op globalisering, internationale handel en wereldwijde supply chains? Gaan we ‘regionaliseren’? Zullen 
nationaliserende landen steeds nadrukkelijker met elkaar in competitie gaan en de instituties (zoals de VN, WTO, WHO en zelfs de 
EU) die de globalisering schraagden gaan eroderen? Of zal de wereld de handen ineenslaan, gaan nieuwe samenwerkingen en 
instituties ontstaan? Onze Nederlandse economie is erg gevoelig voor veranderingen in het internationale handelsklimaat. Hoe zal 
onze economie het doen, hoe zal de werkgelegenheid (en daarmee omvang van de doelgroep) zich hierdoor ontwikkelen? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

1,76 2,71 1,41 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toenemende politieke fragmentatie 
De afgelopen jaren versnipperde en polariseerde het Nederlandse politieke landschap. Het wordt steeds lastiger om (stabiele) 
coalities te vormen (met een klein aantal partijen). Dit speelde zowel op landelijk alsook op lokaal niveau. 
Zal deze trend zich verder doorzetten? Bijvoorbeeld door mogelijke onenigheid over crisismaatregelen of groepen die ongelijk 
getroffen worden? Of het politieke landschap weer nader tot elkaar (en richting het politieke midden)? Kortom, krijgen we als 
woningcorporaties te maken met een stabielere of juist een onzekerdere politieke context? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,59 2,24 2,12 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Heracceptatie van overheidsbemoeienis 
Oude instituties genoten de afgelopen jaren niet meer het vertrouwen dat ze ooit hadden. Of dit nou overheden, banken, grote 
bedrijven, woningcorporaties, of zelfs wetenschappers, waren. We zagen burgers en bedrijven zelf meer zaken organiseren. Een 
trend van een van bovenaf aangestuurde samenleving en economie richting eentje die meer van onderop wordt vormgegeven leek 
zich af tekenen.  
Bij grote dreigingen zien we dat er juist weer meer naar de overheid wordt gekeken om de ‘lead’ en om maatregelen te nemen. 
Dat is bijvoorbeeld zo bij klimaatmaatregelen maar blijkt ook bij volksgezondheid. Het vertrouwen in de overheid stijgt dan weer. 
Krijgen instituties, zoals de overheid, banken, weer meer invloed en steun daarvoor? Wat zal vooral meer ‘top down’ 
(gecentraliseerd en grootschalige) worden aangestuurd? Zal er meer geïnvesteerd worden in de publieke sector (overheid, zorg, 
veiligheid, etc.)? Of zal de samenleving juist veel meer ‘bottom-up’ (decentraal en in netwerken) zelf zaken organiseren en 
oplossen? En zal de sociale huursector bij de top-down of de bottum-up wereld horen? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,88 2,12 2,18 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toenemende regionale samenwerking 
Regionale samenwerking is al jaren in opmars op het gebied van economie, mobiliteit, wonen en zorg. Zowel om goed leef- en 
zorgklimaat te realiseren voor inwoners als om een competitieve en onderscheidende regio te zijn. Veel van de grote 
maatschappelijke uitdagingen houden zich niet aan o.a. gemeentelijke of sectorale grenzen.  
Blijft regionale samenwerking in belang toenemen, juist ook in (economisch) onzekerder tijden? En zal dat leiden tot samenwerking 
tussen verschillende sectoren en organisaties (ontkokering/ontschotting)? Zal het Rijk hier verder op gaan sturen? Of kiest straks 
iedere gemeente, woningcorporatie of instelling meer voor zichzelf, als er echt lastige keuzes gemaakt moeten worden en partijen 
niet op één lijn zitten? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,38 1,88 2,06 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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ECONOMIE 
 
Flexibilisering van de arbeidsmarkt 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt is sterk toegenomen maar ligt onder het vergrootglas. Gevoed door maatschappelijke 
weerstand tegen verregaande flexibilisering, probeerde nieuwe regelgeving de trend aan banden te leggen (o.a. Wet Werk en 
Zekerheid en Wet Arbeidsmarkt in Balans).  
Zal flexibilisering weer meer ruimte krijgen als een middel om bedrijven te helpen door loonkosten te (mogen) reduceren? En wat 
voor gevolgen zal dat hebben voor sociale huurders met een reeds kwetsbare arbeidsmarktpositie of mensen die een flinke terugval 
maken en in aanmerking gaan komen voor sociale huur (groei doelgroep)? Of zal een maatschappelijke herbezinning op 
flexibilisering plaatsvinden? Wat betekent dit voor de koopkracht van ZZP’ers en mensen met andere flexibele werkarrangementen 
in de sociale huursector? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,76 2,35 2,12 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Herwaardering vitale beroepen 
Veel banen die tijdens en na de financiële crisis van 2008 werden geflexibiliseerd (zij het door -verplicht- ZZP’er worden of door 0-
uren contracten), van verpleegkundige tot vakkenvuller, blijken mede door de covid-19 pandemie van groot en vitaal belang, waar 
we als samenleving nauwelijks zonder kunnen functioneren. Een groot deel van sociale huurders oefent zo'n beroep uit.  
Is de herwaardering van deze beroepen blijvend? Zal de waardering leiden tot financiële injecties in deze beroepen? Zal een nieuwe 
dynamiek op de relevante arbeidsmarkten ontstaan en de inkomenspositie verstevigen van een aanzienlijk deel van sociale 
huurders? Krijgen mensen met een vitaal beroep voorrang in wachtlijsten en urgentieregelingen? Of zal er uiteindelijk weinig 
veranderen voor veel van de sociale huurders die die vitale beroepen uitoefenen? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,00 1,71 1,59 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Stabiele ontwikkeling economie 
Na de bankencrisis groeide de economie jarenlang stabiel. De pandemie zet dit op losse schroeven. Het leidt tot onzekerheid over 
de toekomstige ontwikkeling van de economie. Blijft het bij een korte dip met daarna weer een snelle opleving (de ‘V’ curve)? Of 
zien we een langdurige recessie tegemoet (de ‘L’ curve)? Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de woningmarkt. Dit heeft vervolgens grote invloed de omvang van de doelgroep en hun financiële- en 
woonmogelijkheden (en -wensen), maar ook de kansen van verschillende andere groepen op de woningmarkt. Zullen 
middeninkomens en starters bijvoorbeeld nog verder in de knel komen (ook op de vrije sector huur en koopmarkt)? 

Impact Onzekerheid Urgentie 

3,19 3,00 2,63 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Van bezit naar gebruik 
Leasen, huren, abonnementen… Voor steeds meer producten zijn businessmodellen ontstaan waar het niet meer draaide om bezit 
(en particuliere verkoop van producten), maar om ‘toegang tot’; van Netflix tot en met privélease van auto’s. Ook op woongebied 
zien we hier elementen van terug, van de toename in vrije sectorhuur tot nieuwe (flexibele) woonconcepten die ontstaan. 
Zet deze trend door omdat het kostendrempels verlaagt voor consumenten of bedrijven in mogelijk onzekere en mindere 
economische tijden? Zal daarmee de koopmarkt afkoelen? Of komt er weer een herwaardering voor het bezit van goederen en de 
vrijheid en onafhankelijkheid die dit biedt? Wordt het hebben van een eigen woning belangrijker dan ooit? Moeten 
woningcorporaties in de toekomst wellicht meer in sociale koop gaan investeren? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

1,65 2,13 1,47 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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SOCIAAL 
 
Van welvaart naar welzijn 
Brede welvaart en inclusiviteit worden steeds vaker in relatie tot economische ontwikkelingen benoemd. Daarbij draait het niet 
langer meer alleen om groei, shareholder value en ‘euro’s’ alleen, maar ook om inclusiviteit, maatschappelijke waarde, ‘kleiner 
leven’, stakeholder value, balans tussen economie en milieu of werk en privé. Zelfs de VVD begon bewegingen hiertoe te maken. 
Komt er een herwaardering van maatschappelijke en economische waarden en zal dit deze omslag versnellen? Zal dit tot een 
herwaardering van de rol van woningcorporaties leiden en met name hun sociale en maatschappelijke rol of die in de 
verduurzaming?  Of zal er juist meer aandacht komen op ‘sec’ economische thema’s, zoals werkgelegenheid, economische groei 
en aandeelhouderswaarde? Zal dit voor de woningcorporatiesector betekenen dat er nog meer op 'harde cijfers' (woningen, 
wachtlijsten, financiën) gelet en aangestuurd zal worden? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,56 2,19 2,00 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toenemende groepsvorming binnen de samenleving 
Kloven in de Nederlandse samenleving lijken te groeien. Arm versus rijk, hoog- versus praktisch opgeleid, autochtoon versus 
allochtoon, flex versus vast, pro- versus anti-EU, de ‘anywheres’ versus ‘somewheres’, etc. Groepen lijken zich steeds meer in 
gescheiden leefwerelden te begeven.  
Zullen de gescheiden werelden verder uiteen blijven drijven of komen mensen weer dichter bij elkaar? Zal er weer meer aandacht 
komen voor elkaar, zowel op wijkniveau als nationaal? Of zullen groepen in de samenleving verder uiteendrijven en voor nieuwe 
scheidslijnen zorgen, zowel op nationaal als op buurtniveau? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,63 1,94 2,13 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Afnemende cohesie en solidariteit 
Nederland individualiseert. Waar mensen vroeger ongeveer automatisch lid werden van de lokale voetbalclub, kiezen mensen nu 
heel bewust in welke sociale verbanden zij zich begeven, als ze daar überhaupt al zin in hebben. Sociale cohesie en solidariteit 
nemen eveneens af, stellen sommigen.  
Zal deze individualisering zich voortzetten? Gaan mensen zich meer afzonderen van de ander? Gaan mensen hun eigen belang nog 
meer vooropstellen? Komt er zo minder contact in de buurt (of complex), lagere bereidheid tot bijdragen aan de welvaartstaat of 
het maatschappelijk middenveld en initiatieven in de wijk? Of komt er een herwaardering van het collectief, de welvaartstaat, ‘de 
ander’ en (fysieke) ontmoeting en initiatieven in de wijk leiden? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,50 2,31 2,13 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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TECHNOLOGIE 
 
Toenemende arbeidssubstitutie door technologie 
De afgelopen jaren maakten AI en robots een snelle ontwikkeling door en worden steeds vaker toegepast. Niet alleen 
‘laagwaardige’ repetitieve handelingen worden geautomatiseerd en gerobotiseerd, maar ook steeds meer hoogwaardige. Ethische 
en maatschappelijke discussies over arbeidssubstitutie zijn op gang aan het komen.  
Zullen we positiever gaan kijken naar zulke technologieën ten koste van de factor ‘mens’ en menselijke arbeid (omdat een 
productielijn met robots bijv. niet hoeft te worden stilgelegd; een online winkel niet dicht hoeft)? Zal het digitalisering en 
robotisering versnellen? Of zal alles gaan draaien om behoud van werkgelegenheid en inkomen, waardoor arbeidssubstitutie 
geremd wordt? Kortom, wat doet dit met de kansen op de arbeidsmarkt en de omvang van de doelgroep?  
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,63 1,75 2,44 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toename platformisering en digitalisering dagelijks leven en diensten 
De 1,5 meter-samenleving... Menselijk contact is momenteel grotendeels taboe. Winkels zijn aangepast, productielijnen lagen een 
tijd stil, complete landen zijn in lock-down gegaan. We zijn virtueel gaan samenwerken, shoppen en bestellen ons eten nog meer 
dan voorheen online en zoeken online ons vertier. Zal dit er zo inslijten dat we niets anders meer willen? Zal online de nieuwe 
standaard worden? Of willen we weer terug naar hoe het was, de fysieke winkels, restaurants, sportclubs waarvoor we een 
hernieuwde waardering hebben gekregen? Wat gaat dit betekenen voor sociale huurders en hun banen (vindt, bijvoorbeeld, wie 
in retail werkte, makkelijk een nieuwe baan als bijv. bezorger of logistiek medewerker voor een webshop)? En wat doet het met 
ontmoeting in de wijk en in complexen? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,25 1,69 2,13 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toename van innovatieve bouwtechnieken 
In de bouwsector zijn de afgelopen jaren vele technologische veranderingen doorgevoerd, denk daarbij aan BIM en 3D 
simulatietechnieken. Aan prefab bouwen zijn we al helemaal gewend en 3D geprinte woningen zijn in opkomst. 
Maatwerkoplossingen kunnen door zulke nieuwe technieken (kosten) efficiënte wijze worden opgeleverd.  
Zal de vervanging van menselijke arbeid door technologische innovaties in de bouw verder toenemen? Zullen grensrestricties 
ervoor zorgen dat buitenlandse arbeiders in de bouw minder beschikbaar zijn? Deze zaken kunnen een grote invloed hebben op 
kosten en tempo van de bouw en verbouw van sociale huurwoningen. 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,81 1,75 2,69 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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ECOLOGIE 
 

Versnelling van de verduurzamingsopgave 
Zowel in Nederland als internationaal krijgt de energietransitie steeds meer tractie. Ook de biobased en circulaire economie, 
klimaatadaptatie en vergroening van de leefomgeving zijn belangrijkere thema’s geworden. Ook woningcorporaties hebben zich 
aan de nodige duurzaamheids- en energiedoelstellingen gecommitteerd.  
Zullen overheden, bedrijven en burgers de coronacrisis aangrijpen om juist te investeren in verduurzaming? Bijvoorbeeld om 
daarmee onafhankelijker te worden en om (nieuwe) werkgelegenheid mee te creëren? Of zullen in de nasleep van het virus 
internationale thema’s als klimaat en milieu de komende jaren even een politieke en economische bijrol spelen als landen zich 
focussen op (de competitiviteit van) hun eigen economie? Kortom, blijft de verduurzamingsopgave staan (of wordt deze zelfs 
strenger), of zal verduurzaming lager op de (politieke) agenda en prioriteitenlijst komen te staan? Gaat de verduurzamingsopgave 
of het tempo ervan 'knellen', 'herstellen' of 'versnellen'? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

3,50 2,69 3,06 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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DEMOGRAFIE 
 

Toenemende verstedelijking 
Nederland verstedelijkt. De meeste Nederlandse steden gaan uit van een groei van het aantal inwoners, van mensen die uit ‘de 
regio’ en naar de grote stad trekken.  
Is de heroriëntatie op de stad bijvend, een plek waar zoveel mensen op een kluitje wonen? Als je vaker thuis gaat werken, zoek je 
dan wellicht niet meer rust en ruimte buiten de stad dan een woning dichtbij werk? Komt er een nieuwe golf van suburbanisering 
of een ‘revival van het platteland’? Of zal de verstedelijking alleen maar versnellen, aangezien daar meer voorzieningen, zowel zorg 
als retail, voorhanden zijn?  
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

3,00 1,94 2,38 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Nieuwe kijk op extramuralisering van de zorg 
De extramuralisering van de zorg heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen en is tot het nieuwe normaal (o.a. 
overheidsbeleid) gaan behoren. Zowel in een poging om stijgende zorgkosten te beheersen en inspelend op de toenemende 
behoefte om thuis oud te worden. Naast ouderen zijn ook andere kwetsbare en zorgbehoevenden doelgroepen in menige wijk 
komen te wonen.  
De pandemie laat aan de ene kant zien dat dat de extramuralisering heeft geleid tot het vergoten van de kwetsbaarheid en 
eenzaamheid onder onze ouderen. Het roept de vraag op of het niet beter is om kwetsbaren op één plek te centreren om sneller 
en efficiënter zware intensieve zorg te leveren? Echter, de pandemie heeft ons eveneens ook schrijnende situaties laten zien van 
eenzame ouderen in intramurale situaties, van ouderen die alleen van achter een raam contact hebben met hun naasten. Hoe er 
gekeken wordt naar wonen en zorg zal impact hebben op de samenstelling van onze doelgroep, het soort woningen dat we als 
woningcorporaties moeten aanbieden en de locaties daarvan. 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,75 2,44 2,63 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

Toenemende arbeidsmigratie 
In veel sectoren werken de nodige arbeidsmigranten. Denk bijvoorbeeld aan de land- en tuinbouw of de bouw. Ook 
kennismigranten spelen een belangrijke rol in diverse grootstedelijke economieën. Met een toenemende zorgvraag door de 
vergrijzing groeit ook de behoefte aan buitenlandse krachten in de zorg. Steeds vaker werd ook om een rol gevraagd van 
woningcorporaties in de huisvesting van migranten. Is deze arbeidsmigratie blijvend? En zal deze in het economisch herstel weer 
goed op gang komen, terug naar het oude niveau (of zelfs meer)? Of zal het tot een langdurige afname leiden (zij het door 
reisrestricties of een ruimere arbeidsmarkt in Nederland)? En wat betekent dit voor de huisvestingsopgave voor deze doelgroep en 
de samenhang in wijken? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

2,19 2,38 2,00 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 

 

De opkomst van het consuminderen en kleinschaliger wonen 
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht komen te liggen op de footprint die we achterlaten op onze planeet. Ook stellen 
steeds meer mensen zaken zoals maximaal geld verdienen, carrière maken en zoveel mogelijk consumeren ter discussie. We nemen 
vaker genoegen met minder en zoeken een balans tussen werk, privé, familie gezondheid en milieu. 
Als de economische groei (tijdelijk) afneemt, zullen we dan gedwongen worden om kleiner te leven en genoegen te nemen met 
minder? En vertaalt dit zich ook door naar woonbehoeften en mogelijkheden? 
 

Impact Onzekerheid Urgentie 

1,94 2,13 1,75 

Gem.: 2,52 Gem.: 2,17 Gem.: 2,15 
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Conclusies 

 
Vanuit de enquête zijn een aantal conclusies te trekken. Gelet op de (gecombineerde) uitslagen zijn de 
volgende trends zeker het bespreken/agenderen waard (hoge impact, hoge onzekerheid): 
 

• Versnelling van de verduurzamingsopgave 
• Stabiele ontwikkeling van de economie 
• Flexibilisering van de arbeidsmarkt 
• Nieuwe kijk op extramuralisering van de zorg 
• Van welvaart naar welzijn 

 
Dit zijn trends waarop gezamenlijke duiding van de impact, maar ook die van de aard van de onzekerheid 
(en hoe daarmee om te gaan als woningcorporatie), waardevol kan zijn. 
 
Wat verder opvalt zijn de verschillen tussen de interne (Corpovenista-leden) en externe respondenten. 
De laatstgenoemde groep scoort in het algemeen de trends hoger op zowel impact, onzekerheid als 
urgentie. We hebben niet onderzocht waaraan dat precies ligt. Een mogelijke hypothese is dat 
woningcorporaties wellicht wat meer naar ‘directe’/minder abstracte of meer korte termijn trends kijken. 
Om de impact van sommige, meer abstracte ‘macrotrends’ te kunnen duiden is het vaak nodig om via 
een ‘omweg’ te redeneren wat dit kan betekenen voor de (omvang van) de doelgroep of de woningmarkt, 
bijvoorbeeld. Alhoewel, een groot aantal trends overeenkomen als de scores van beide groepen worden 
gerankt op impact en onzekerheid, zijn er ook wel interessante verschillen. Zo schatten de externen 
bijvoorbeeld de trends ‘van welvaart naar welzijn’, ‘toenemende arbeidsmigratie’ en ‘heracceptatie van 
overheidsbemoeienis’ flink hoger in qua impact.  
Echter, ook bij externen zijn bepaalde trends laag gescoord die we vanuit recente scenariotrajecten bij 
o.a. woningcorporaties en gemeenten als belangrijke kernonzekerheden hebben teruggezien voor 
toekomstscenario’s. Een voorbeeld hiervan is ‘deglobalisering’. Zowel intern als bij de externe experts 
wordt de impact hiervan als benedengemiddeld beschouwd. Dit terwijl de impact van die onzekere trend 
op de economie en werkgelegenheid op ons als ‘Nederland handelsland’ bijzonder groot is en daarmee 
zeer relevant kan zijn voor het speelveld van een woningcorporatie. Een trend zoals deze kan derhalve 
ook interessant zijn voor een trendgesprek.  
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Bijlage: Grootste verschillen tussen in- en 
externe respondenten 

 
 
 
Op welke (aspecten van de) trends verschillen de inschattingen van Corpovenista-respondenten 
onderling het meeste van elkaar? 
 

• De impact van ‘Deglobalisering’ 

• De urgentie en onzekerheid van ‘Heracceptatie van overheidsbemoeienis’ 

• De urgentie van ‘Flexibilisering van de arbeidsmarkt 

• Zowel de impact, onzekerheid als urgentie van ‘Toenemende groepsvorming binnen de 
samenleving’ 

• De impact en urgentie van ‘Afnemende cohesie en solidariteit’ 

• De onzekerheid van ‘Toenemende arbeidssubstitutie door technologie’ 

• Zowel de impact, onzekerheid als urgentie van ‘Toename platformisering en digitalisering 
dagelijks leven en diensten’ 

• De onzekerheid van ‘Toename van innovatieve bouwtechnieken’ 

• De onzekerheid van ‘Versnelling van de verduurzamingsopgave’ 

• De urgentie van ‘Nieuwe kijk op extramuralisering van de zorg’ 
 
 
Waarop verschillen de respondenten van Corpovenista het meest van mening met de externe 
respondenten? 
 

• In het algemeen kenden externen gemiddeld hogere scores toe aan het totale raamwerk van 
trends op zowel impact, onzekerheid als urgentie 

• Externen kennen duidelijk meer urgentie toe aan ‘Heracceptatie van overheidsbemoeienis’, ook 
schatten zij de impact ervan hoger in 

• Corpovenista-leden schatten de onzekerheid van ‘Deglobalisering’ hoger in 

• Externe respondenten schatten de onzekerheid van ‘Toenemende politieke fragmentatie’ hoger 
in 

• Externe respondenten schatten zowel de impact als onzekerheid van ‘Van bezit naar gebruik’ 
hoger in 

• Corpovenista-leden kennen minder impact toe aan ‘Welvaart naar welzijn’  

• Externe respondenten vinden ‘Afnemende cohesie en solidariteit’ urgenter 

• ‘Toenemende arbeidssubstitutie door technologie’ wordt door Corpovenista-leden als meer 
impactvol beschouwd 

• Zowel de impact als onzekerheid van ‘Nieuwe kijk op extramuralisering van de zorg’ wordt door 
Corpovenista-leden lager ingeschat 

• De urgentie en impact van ‘Toenemende arbeidsmigratie’ worden door externe respondenten 
hoger beoordeeld 

• De impact van ‘De opkomst van het consuminderen en kleinschaliger wonen’ wordt door 
externen hoger ingeschat 
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Bijlage: Overzicht scores 
trends/woningcorporaties 

Deglobalisering (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 3 2 

Anoniem 1 3 1 

Tiwos 0 3 1 

Anoniem 2 2 2 

Eigen Haard 4 3 2 

WonenBreburg 1 3 1 

De Alliantie 1 3 0 

Vidomes 3 3 1 

Anoniem 2 3 2 

Ymere 1 3 1 

Gemiddelde 1,7 2,9 1,3 

 
 
Toenemende politieke fragmentatie (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 2 

Anoniem 2 2 1 

Tiwos 2 2 2 

Anoniem 3 2 1 

Eigen Haard 3 1 3 

WonenBreburg 1 3 1 

De Alliantie 1 3 1 

Vidomes 4 2 4 

Anoniem 3 2 3 

Ymere 3 2 2 

Gemiddelde 2,4 2,1 2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

15 

Heracceptatie van overheidsbemoeienis (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 3 2 

Anoniem 2 2 1 

Tiwos 3 1 2 

Anoniem 3 2 1 

Eigen Haard 1 0 0 

WonenBreburg 3 3 3 

De Alliantie 4 2 2 

Vidomes 1 0 0 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 2 2 2 

Gemiddelde 2,5 1,8 1,6 

 
Toenemende regionale samenwerking (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 1 2 1 

Anoniem 1 2 1 

Tiwos NB NB NB 

Anoniem 2 1 1 

Eigen Haard 3 2 3 

WonenBreburg 3 1 2 

De Alliantie 3 2 3 

Vidomes 3 1 4 

Anoniem 3 2 3 

Ymere 3 2 3 

Gemiddelde 2,4 1,7 2,3 

 
Flexibilisering van de arbeidsmarkt (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 3 

Anoniem 3 2 2 

Tiwos 3 2 2 

Anoniem 2 2 3 

Eigen Haard 1 1 1 

WonenBreburg 3 3 1 

De Alliantie 2 3 1 

Vidomes 2 2 1 

Anoniem 3 4 4 

Ymere 3 2 3 

Gemiddelde 2,5 2,3 2,1 

    

  



 

16 

Herwaardering van vitale beroepen (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 2 

Anoniem 2 2 2 

Tiwos 1 2 1 

Anoniem 3 2 2 

Eigen Haard 2 3 2 

WonenBreburg 2 2 1 

De Alliantie 3 1 2 

Vidomes 0 1 0 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 2 1 2 

Gemiddelde 2,1 1,9 1,7 

 
Stabiele ontwikkeling economie (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 2 

Anoniem 2 2 2 

Tiwos 3 4 3 

Anoniem 3 3 4 

Eigen Haard 4 3 3 

WonenBreburg 4 4 2 

De Alliantie 3 3 3 

Vidomes 3 4 3 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 3 1 2 

Gemiddelde 3,1 2,9 2,7 

 
Van bezit naar gebruik (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 2 

Anoniem 1 NB 1 

Tiwos 1 3 2 

Anoniem 2 1 2 

Eigen Haard 2 1 2 

WonenBreburg 2 2 1 

De Alliantie 0 2 0 

Vidomes 1 1 1 

Anoniem 2 3 2 

Ymere 1 2 1 

Gemiddelde 1,4 1,9 1,4 
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Van welvaart naar welzijn (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 2 

Anoniem 1 3 1 

Tiwos 2 3 2 

Anoniem 2 1 1 

Eigen Haard 3 3 1 

WonenBreburg 3 3 3 

De Alliantie 3 1 1 

Vidomes 3 1 3 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 3 2 2 

Gemiddelde 2,5 2,2 1,9 

 
Toenemende groepsvorming binnen de samenleving (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 1 

Anoniem 1 2 1 

Tiwos 1 4 2 

Anoniem 3 2 2 

Eigen Haard 4 1 4 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 1 2 1 

Vidomes 3 0 3 

Anoniem 4 4 3 

Ymere 2 1 1 

Gemiddelde 2,3 2,0 2,0 

 
Afnemende cohesie en solidariteit (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 2 

Anoniem 1 2 1 

Tiwos 3 3 3 

Anoniem 3 2 2 

Eigen Haard 0 3 0 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 3 3 2 

Vidomes 3 1 0 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 2 2 2 

Gemiddelde 2,2 2,3 1,7 
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Toenemende arbeidssubstitutie door technologie (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 3 

Anoniem 1 3 1 

Tiwos 3 3 3 

Anoniem 2 2 3 

Eigen Haard 3 0 3 

WonenBreburg 3 3 1 

De Alliantie 3 1 3 

Vidomes 4 0 4 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 3 1 2 

Gemiddelde 2,8 1,8 2,6 

 
Toename platformisering en digitalisering dagelijks leven en diensten (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 3 

Anoniem 1 3 1 

Tiwos 3 3 3 

Anoniem 2 1 3 

Eigen Haard 3 1 1 

WonenBreburg 3 1 3 

De Alliantie 0 1 1 

Vidomes 2 0 0 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 3 1 3 

Gemiddelde 2,3 1,6 2,1 

 
Toename van innovatieve bouwtechnieken (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 3 

Anoniem 2 2 2 

Tiwos 2 3 2 

Anoniem 3 2 3 

Eigen Haard 3 0 4 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 4 0 3 

Vidomes 4 0 4 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 1 1 2 

Gemiddelde 2,7 1,5 2,8 
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Versnelling van de verduurzamingsopgave (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 4 1 4 

Anoniem 3 2 2 

Tiwos 4 4 2 

Anoniem 4 3 3 

Eigen Haard 3 2 3 

WonenBreburg 3 3 2 

De Alliantie 4 1 3 

Vidomes 4 4 4 

Anoniem 4 4 4 

Ymere 3 3 2 

Gemiddelde 3,6 2,7 2,9 

 
Toenemende verstedelijking (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 3 3 

Anoniem 3 2 2 

Tiwos 3 2 3 

Anoniem 4 2 2 

Eigen Haard 3 3 3 

WonenBreburg 1 1 1 

De Alliantie 3 1 2 

Vidomes 3 1 3 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 1 2 1 

Gemiddelde 2,7 2 2,3 

 
Nieuwe kijk op extramuralisering van de zorg (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 2 2 

Anoniem 2 2 2 

Tiwos 3 3 3 

Anoniem 3 2 4 

Eigen Haard 2 2 1 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 2 3 1 

Vidomes 3 1 4 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 3 3 2 

Gemiddelde 2,6 2,3 2,4 
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Toenemende arbeidsmigratie (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 2 2 2 

Anoniem 2 2 2 

Tiwos 2 3 2 

Anoniem 4 3 2 

Eigen Haard 2 2 2 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 1 3 1 

Vidomes 1 1 1 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 1 3 1 

Gemiddelde 2 2,4 1,8 

 
De opkomst van het consuminderen en kleinschaliger wonen (schaal = 0 tot 4) 

 Impact Onzekerheid Urgentie 

Woonzorg Nederland 3 3 3 

Anoniem 2 3 1 

Tiwos 1 3 1 

Anoniem 2 2 2 

Eigen Haard 1 1 1 

WonenBreburg 2 2 2 

De Alliantie 3 2 2 

Vidomes 0 1 0 

Anoniem 3 3 3 

Ymere 2 NB 2 

Gemiddelde 1,9 2,2 1,7 

 



 

 

 


