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Aanleiding 

De sociale huursector zou te groot zijn, gezien het economisch herstel. Een veelgehoord geluid in het 
politieke debat is dat de sector moet krimpen. Sociale huurwoningen moeten verkocht worden. 
Marktpartijen moeten de middeninkomens bedienen met huurwoningen.  Kennisplatform 
Corpovenista krijgt echter signalen dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een sociale 
huurwoning juist toeneemt. Linkse partijen kwamen dit voorjaar met een initiatief om het minimale 
aantal sociale huurwoningen wettelijk vast te leggen1.  

Corpovenista signaleert maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de vraag naar 
sociale huurwoningen: o.a. flexibilisering arbeidsrelaties, vergrijzing, scheiden wonen en zorg. De aan 
Corpovenista deelnemende corporaties willen voldoen aan de vraag van de doelgroep. Daarom gaf 
Corpovenista opdracht tot een verkenning naar de verschillende modellen waarop beleid wordt 
gebaseerd. Welke ontwikkelingen worden al in de veelgebruikte modellen meegenomen, en welke 
nog niet? Hoe kijken de experts bij de verschillende organisaties naar de ontwikkeling van de 
doelgroep van woningcorporaties? 
 

Interviews 

Voor de verkenning zijn zes gesprekken gevoerd, met de volgende personen: 

1. Berry Blijie – ABF Research 

2. Martijn Eskinasi – Planbureau voor de Leefomgeving  

3. Gert Jan Hagen – SpringCo 

4. Jeanet Kullberg – Sociaal Cultureel Planbureau 

5. Arjen Wolters en Frank van Dugteren - Binnenlandse Zaken  

6. Gelske van Daalen en Saskia Janssen – Centraal bureau voor de statistiek 

De bevindingen uit de gesprekken worden hieronder per onderwerp weergegeven.  
  

                                                           

1 https://nos.nl/artikel/2222818-linkse-partijen-aantal-sociale-woningen-in-wet-regelen.html  
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1 Modellen en publicaties 

Veelgebruikte databronnen om de doelgroep te voorspellen zijn de demografische en inkomens 
gegevens van het CBS, en Primos (demografisch model)2 en Socrates (woningmarktmodel)3 van ABF. 
SpringCo gebruikt daarnaast een consumenten data systeem op basis van online gegevens van 
voorkeuren van huishoudens. Dit wordt gebruikt voor profiling: Welk type huishouden, naar o.a. 
inkomen, sociale klasse, levensfase, woont waar in Nederland? Daarnaast wordt Mimosi4 genoemd, 
het “microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht” van het 
CPB. Hiermee kun je bijvoorbeeld kijken naar de afhankelijkheid van regelingen en naar welke 
inkomensgroepen profiteren van economische groei en welke groepen niet of nauwelijks. En tot slot 
wordt PEARL, “Projecting population Events At Regional Level”, genoemd als een belangrijk model 
voor provincies5. Dit regionale prognose model vormt is gebaseerd op de nationale bevolkings- en 
huishoudensprognose van het CBS. 

Een relevante publicatie is het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het CBS6. Ook 
relevant zijn de Staat van de volkshuisvesting 7 die BZK elk half jaar uitbrengt en de jaarlijkse Staat 
van de woningmarkt8 van BZK. Tot slot is de tweejaarlijkse uitgave De sociale staat van Nederland9 
van het SCP nog van belang. Ook goed om hier nog te noemen is de verzameling van financiële en 
volkshuisvestelijke gegevens door Corpodata; de prospectieve informatie (dPi) en de 
verantwoordingsinformatie (dVi). 
 

Voorspellingen over de doelgroep 

ABF voorspelt met het Socrates woningmarktmodel dat het aantal doelgroephuishoudens in de 
huursector zal afnemen, vanwege het groeiende eigenwoningbezit onder ouderen.  Deze 
voorspelling wordt door de andere partijen overgenomen. Alle experts geven daarbij het belang aan 
van regionaal en lokaal kijken naar de cijfers. Landelijke cijfers zijn niet bruikbaar om lokaal en 
regionaal woonbeleid op te baseren, daarvoor verschillen regionale woningmarkten te sterk van 
elkaar.   

Het Socrates woningmarktmodel sluit voor de doelgroep aan bij drie definities: de 
huurtoeslagregeling, het inkomensafhankelijke huurbeleid en de toewijzingsnorm conform het EC-
besluit. Voor de ontwikkeling van de doelgroep wordt aangesloten bij de inkomensverwachtingen 
van het CPB en de demografische ontwikkelingen uit het Primos-model.  

                                                           

2 https://www.abfresearch.nl/producten/prognoses/primos-bevolkingsprognose 
3 https://www.abfresearch.nl/producten/prognoses/socrates-woningmarktprognose 
4 https://www.cpb.nl/publicatie/mimosi-microsimulatiemodel-voor-belastingen-sociale-
zekerheid-loonkosten-en-koopkracht 
5 http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose 
6 https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-
onderzoeksbeschrijvingen/woononderzoek-nederland--woon--  
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/staat-van-de-
volkshuisvesting-jaarrapportage-2018  
8 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/01/rapport-%CB%9Dstaat-van-
de-woningmarkt-2017%CB%9D  
9 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Ned
erland_2017  
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In Rapportage Socrates 201710 laat ABF zien dat, gebaseerd op lage, midden en hoge economische 
groei, de ontwikkeling van de EC-doelgroep in de periode tot 2025, varieert van een toename met 
bijna 100.000 huishoudens in het lage scenario tot een afname van bijna 100.000 huishoudens in het 
hoge scenario. Een belangrijk effect van de vergrijzing is het toenemend eigenwoningbezit onder 
nieuwe generaties ouderen. Gevolg hiervan is dat een steeds groter deel van de ouderen, ook van 
ouderen die (straks) tot de EC- of huurtoeslagdoelgroep behoren, beschikt over een vaak grotendeels 
afbetaalde eigen woning.  

De ontwikkeling van de omvang van de twee doelgroepen voor de sociale huur, de doelgroep 
huurtoeslag en de overige EC-groep, loopt niet in lijn met de voorraad aan ‘passende’ huurwoningen. 
De beide doelgroepen nemen in het midden-scenario namelijk licht toe terwijl het aantal 
huurwoningen tot de aftoppingsgrens, en daarmee ook de gereguleerde voorraad, krimpt. Vanwege 
het groeiende eigenwoningbezit onder ouderen, is de verwachting echter dat het aantal 
doelgroephuishoudens in de huursector zal afnemen.  

De woningvoorraad neemt volgens ABF tot 2025 met 521 duizend toe als gevolg van nieuwbouw en 
sloop. In alle scenario’s neemt de koopvoorraad toe, evenals het geliberaliseerde segment, maar 
verschilt de mate waarin dit gebeurt. In alle scenario’s neemt de gereguleerde voorraad per saldo af: 
met 23 duizend in scenario Laag, en met 215 duizend in scenario Hoog.  
 

Beleidsontwikkelingen  

De EU-regelgeving die de doelgroep inkadert is nu ruim 7 jaar van kracht. Een aantal geïnterviewden 
geeft aan deze inkadering verstandig te vinden. Er wordt aangegeven dat met de huidige verhoogde 
inkomensgrens, de helft van Nederland in de doelgroep valt. Een veelgehoord geluid in de 
gesprekken is “zou je werkelijk meer dan  de helft van de Nederlandse bevolking willen steunen op 
de woningmarkt?”. Wel is er aandacht voor de noodzaak om lokaal of regionaal te kijken of er extra 
beleid nodig is, bijvoorbeeld voor de middeninkomens. De regionale dimensie wordt door de experts 
als extreem belangrijk gezien. Er is een groeiend geluid dat landelijke cijfers nauwelijks bruikbaar zijn 
om beleid op te baseren.  

Er lopen in Den Haag een aantal discussies over woningtoewijzing. In het Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek Sociale Huur. De prijs voor betaalbaarheid11 wordt de suggestie gedaan om een 
tweede passendheidstoets in te voeren voor minima. De huur zou voor hen onder de 
kwaliteitskortingsgrens moeten zijn, om betalingsrisico’s te voorkomen. Ook de bovenkant van de 
doelgroep staat ter discussie. De inkomensgrens is tijdelijk verhoogd van €36.789 tot €41.056, tot 
2021. Dit gaat het ministerie eventueel verlengen voor grotere huishoudens. Ook de huurgrens van 
de sociale sector (sinds drie jaar bevroren op €710) is een onderwerp van discussie. Bij de keuze voor 
een smalle doelgroepdefinitie zou het logisch kunnen zijn om deze grens geleidelijk te laten 
samensmelten met de aftoppingsgrenzen (nu €597 voor huishoudens tot en met 2 personen en €640 
voor grotere huishoudens).  
 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

In de veelgebruikte modellen zijn de volgende ontwikkelingen al opgenomen: vergrijzing, 
individualisering, scheiden van wonen en zorg en toestroom van immigranten en vluchtelingen. Deze 
laatste wordt genoemd als de grootste onzekere factor.  

                                                           

10 https://www.abfresearch.nl/nieuws/rapportage-socrates-2017/  
11 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/01/eindrapport-de-prijs-voor-
betaalbaarheid  



  

5 
 

De volgende maatschappelijke ontwikkelingen worden genoemd als relevant voor de ontwikkeling 
van de doelgroep, maar zijn (nog) niet direct zichtbaar in de gebruikte modellen: 

Armoede 

- een gelijkblijvende of toenemende groep minima met armoedeproblematiek. Sociale huurders 
met huurtoeslag profiteren niet of nauwelijks van het economisch herstel, zegt Jan Latten in het 
bericht “doorsnee vermogen groeit, behalve voor groeiend aantal huurders met huurtoeslag”12. 
Het trickle down effect van het economisch succes van hoger opgeleiden (bijv. Amsterdam 
Zuidas) naar lager opgeleiden (quinoa cafés en latte machiato bars, bakfietsenmakers) is niet 
voor iedereen voelbaar, zie “De verdeelde triomf”13 van het PBL. Er is een groep die niet 
meeprofiteert; 

- een groeiende groep ‘onzekere werkenden’, mensen met flexibele contracten en een onzeker 
inkomen. Dit inkomen kan op bijstandsniveau of daaronder  zijn. In Den Haag speelt de vraag 
wiens probleem dit is. Wie past het gat bij? Zorg, corporaties, inkomensbelasting?;  

- “vervoersarmoede”: Lage inkomens (met kids) die een woning in de stad niet kunnen betalen en 
moeten forenzen voor werk. Het vervoer staat qua tijd en kosten niet in verhouding tot het 
inkomen. Zeker bij flexibel werk en korte werkdagen. 

Jongeren 

- jongeren gaan later uit huis, een effect van het sociale leenstelsel; 

- “boomerang kinderen”, terug naar de ouders na het stranden in werk of relatie. 

Bijzondere doelgroepen en zorg 

- mensen raken de weg kwijt in de toegenomen complexiteit van de samenleving. Met als gevolg 
een grotere (sociale) zorgbehoefte en een negatief effect op het inkomen;  

- de zorgbehoefte is steeds lastiger te voorspellen o.b.v. veelgebruikte kenmerken zoals inkomen 
en zorgbehoefte van de ouders; 

- residualisering van de sociale huursector. Er zijn signalen dat dichtheid van “probleemhuurders” 
toeneemt. Burenoverlast stijgt de laatste jaren, met name in de sociale huursector. 

Middeninkomens 

- de middeninkomens komen in delen van het land in de knel. Zij worden door regelgeving 
(inkomensafhankelijke huurverhoging) gestimuleerd om naar het volgende segment te gaan. Dat 
segment is grotendeels al bezet door hogere inkomens en te duur voor een deel van de 
middeninkomens; 

- het verschilt per regio of een koopwoning of vrije sector huurwoning te betalen is voor 
middeninkomens. Het gaat met name om de toetredende lagere middeninkomens in verhitte 
woningmarkten. In steden als Amsterdam en Utrecht wordt daarom alsnog gereguleerd voor de 
middeninkomens. 

                                                           

12  http://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/1404/doorsnee-vermogen-groeit  
13 http://www.pbl.nl/publicaties/de-verdeelde-triomf-verkenning-van-
stedelijk%E2%80%91economische-ongelijkheid-en-opties-voor-beleid-ruimtelijke-
verkenningen  
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Ouderen 

- het aantal alleenstaande ouderen nemen toe, maar de groei zit het meest in oudere stellen. 
Samen houden ze het lang vol om zelfstandig te blijven wonen. Alleen de laatste vijf jaar gaan ze 
eventueel naar een appartement of intramuraal; 

- er komt een nieuwe generatie ouderen aan. De oudere met een laag inkomen en vaak sociale 
huurwoning, verdwijnt. Nieuwe ouderen hebben vaak een eigen woning en vermogen (zo’n 80% 
van de 65-70 jarigen). 

Langere termijn 

- vanaf 2020/2030 wordt lagere inkomens groei verwacht dan het langjarig gemiddelde, door 
individualisering en vergrijzing; 

- rond 2030 komen 80% meer koopwoningen vrij als gevolg van uitstroom (overlijden of laatste 
verhuizing van senioren) dan nu het geval is; 

- mogelijke werkeloosheid door robotisering van werk op MBO niveau.   

 

Modellen in ontwikkeling 

- Het PBL ontwikkelt Houdini: een regionaal simulatiemodel voor de woningmarkt; 

- ABF kijkt naar het aanbrengen van meer differentiatie per regio, naar het verbeteren van de inzet 
van microgegevens om voorkeuren van huishoudens  scherper in te schatten en naar het maken 
van combinaties van grote databestanden (big data); 

- Het CBS gaat steeds meer uit bestaande registers (o.a. belastingdienst, basisregistratie personen) 
halen en minder uit enquête onderzoek;  

- Het CBS kan sinds 2012 onderscheid maken tussen huurwoningen van woningcorporaties en 
overige huurwoningen. Als er gebruik gemaakt kan worden van de Corpodata (beschikbaar via 
BZK) kan ook huurniveau en punten worden weergegeven; 

- Het CBS kijkt naar het integraal opnemen van de huurbedragen afkomstig van verschillende 
bronnen. Als dat onderzoek voldoende resultaat geeft zouden mooie woonlasten- en 
betaalbaarheidsplaatjes mogelijk worden voor een brede groep huurders (zowel in de 
corporatiesector als overige huur). Energie- en waterverbruik en gemeentebelastingen zijn al 
bekend. Om echter zo'n compleet beeld te krijgen van de woonlasten en de onderliggende 
componenten zijn nog extra analyses noodzakelijk gevolgd door een automatiseringsproces. Het 
is belangrijk dat de data zo compleet mogelijk is, dat de kwaliteit goed is en de resultaten stabiel 
zijn zodat de vergelijkbaarheid door de tijd heen gegarandeerd is en blijft; 

- Het CBS is aan het onderzoeken of data over het gebruik van zorg te combineren zijn met andere 
gegevens van huishoudens zoals woonsituatie en kenmerken van de woning. 

 

Genoemde ontwikkel- / onderzoekswensen en ideeën 

De geïnterviewden noemen de volgende onderwerpen als interessant om nader te onderzoeken, 
door henzelf of door andere partijen: 
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Gebruik van data 

- Het inschatten van voorkeuren van huishoudens verder ontwikkelen met microgegevens. 
Relevant daarbij is het onderscheid tussen revealed (gedrag) en stated (wensen) gegevens (zoals 
bijvoorbeeld opgenomen in de Verhuismodule van WoON); 

- Bij het CBS lopen belastinggegevens een jaar achter in een voorlopige versie. Laag regionale 
cijfers zijn beschikbaar met een vertraging van 2 jaar. Kun je met de andere indicatoren actuelere 
informatie krijgen?(bijv. de POLIS, ander populatiebestand voor inkomen). De vraag is of deze 
mogelijke versnelling meerwaarde geeft in relatie tot afname van kwaliteiten; 

- Inzet van big data verbeteren. Combinaties van grote databestanden (Kadaster, BKR, etc.).  

Inkomens en armoede 

- Wie blijft achter na herstel van de economie? De groep kansarmen beter in beeld brengen zodat 
preciezere prognoses mogelijk worden;  

- Hoe zien de bijzondere doelgroepen er precies uit? Verwarde personen, hulpbehoevenden, 
urgenten, vluchtelingen. Vinden zij de toegang tot de gereguleerde sociale huursector wel, met 
alle regels die daaraan verbonden zijn? Vanuit het sociaal domein en voor corporaties is het 
interessant om dit beter in te kunnen schatten; 

- Het SCP gaat mogelijk de armoede problematiek beter belichten. Een wens is om de 
woonuitgaven in het armoede onderzoek op feitelijke gegevens te baseren in plaats van op 
normen; 

- Per regio nauwkeuriger aangeven hoeveel armen er werkelijk zijn. Relevant daarbij is wat reële 
kansen zijn om in een goedkoop huis te komen als je het nodig hebt en regionale verschillen in 
inkomensstijging;  

- Inkomenszekerheid neemt af. Wat is de impact hiervan op de financierbaarheid van een koop- of 
huurwoning?  

- Blijft de verzorgingsstaat betaalbaar (“marginale druk”)? De financiële basis voor de collectieve 
voorzieningen ligt bij de middengroepen. Bij een groei van €20.000 naar €40.000 inkomen, ga je 
er netto niet veel op vooruit. Je voorzieningen bouwen af met elke euro die je meer verdient; 

- Risico’s van veranderingen in arrangementen in zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag etc. Wat 
zijn de financiële consequenties voor huishoudens? Kijken of het totaalplaatje eerlijk verdeeld is. 
Ingrepen in voorzieningen hebben direct impact op de omvang van de doelgroep; 

- Inzicht in vermogen wordt relevanter. Er wordt nu enkel naar inkomen gekeken bij 
woningtoewijzing. Babyboomers hebben vermogen opgebouwd. Dit vermogen wordt 
doorgegeven aan volgende generaties. Zo ontstaat aan de andere kant de ‘erfelijkheid van 
huurtoeslag gebruik’; 

- Wat is het eindpunt qua inkomensgroei en opleidingsniveau voor de lange termijn? Het EIB 
(European Investmant Bank) zegt dat het doorstijgt. Maar is er niet ergens een grens? 

Overig 

- Gaat de trek naar de stad door?  

- Kijken naar of de bandbreedte van de doelgroep smaller kan. Dat geeft een handvat voor een 
robuuste ondergrens van het aantal sociale huurwoningen. Het PBL hanteert grote bandbreedtes 
voor de lange termijn, vanwege de fundamentele onzekerheid van factoren in de prognoses; 
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- Wachtlijsten zijn geen goede indicator voor de druk op de sector. Toewijzingssystemen 
verschillen te sterk. ABF ontwikkelt in samenwerking met Aedes een tool om toch een 
vergelijking te kunnen maken.  

- Verhuisgedrag van oudere eigenaren: willen ze niet verhuizen of kunnen ze niets vinden dat aan 
hun wensen voldoet? 
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2 Kansen voor corporaties en andere aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen komen uit de gesprekken naar voren: 

Omarm de nieuwe regelgeving en kijk vooruit 

- Maak creatief gebruik van wat er binnen de huidige regelgeving wél kan. Corporaties hebben de 
mogelijkheid om woningen aan te bieden voor de middeninkomens zonder staatssteun (borging 
WSW). Schuif woningen naar niet-daeb. Grotere corporaties kunnen naar de kapitaalmarkt. Of ga 
onderling borgen. Maak er prestatie afspraken over met gemeenten. Beleggers gaan het niet 
doen. Woningen in niet daeb kunnen ook verdiencapaciteit opleveren; 

- In gesprek gaan over de mogelijkheid om bij een regionaal of lokaal overschot aan sociale 
huurwoningen deze woningen in te zetten voor de middenhuur. Bijvoorbeeld door ze tijdelijk 
naar niet-deab over te zetten. Op plekken waar nu nog een tekort aan sociale huurwoningen is, 
maar op termijn overschot ontstaat, zouden corporaties kunnen bouwen voor de doelgroep, als 
die woningen op termijn mogen worden overgezet naar de vrije sector;  

- Minder aftoppen. Corporaties laten zich door af te toppen marginaliseren tot de armste 
kerndoelgroep. Binnenlandse Zaken kijkt naar de indicatieve bestedingsruimte van 
woningcorporaties: als corporaties zich maximaal belenen, wat kunnen ze dan nog meer doen? 
Er wordt stevig afgetopt door  corporaties om spreiding te behouden van de mensen met de 
laagste inkomens. Met aftoppen beperk je sterk je mogelijkheden. Bij maximaal belenen kunnen 
corporaties (bij benadering): 

o Maximaal 17 mld extra investeren, bijvoorbeeld in duurzaamheid; 

o Maximaal 21 mld extra besteden aan nieuwbouw; 

o Maximaal 5 mld extra besteden aan huurverlaging; 

- Onderhandel over de aftrek op de verhuurdersheffing.  

Pas het woningaanbod aan 

- Maak kapitaal vrij voor het bouwen van binnenstedelijke kleine woningen  door sociale 
huurwoningen naar de markt te brengen, uit te ponden en te verkopen; 

- Corporaties zouden voor ouderen woningen kunnen aanbieden van goede kwaliteit in een 
aantrekkelijke omgeving en met zorgdiensten. Ook geclusterd wonen is een mogelijkheid. 
Commerciële verhuurders zijn hier huiverig voor, het is een risicovol segment omdat onzeker is 
of ouderen er echt voor gaan kiezen. De gevraagde kwaliteit kan niet voor €700, het zouden 
duurdere woningen moeten zijn buiten de gereguleerde voorraad; 

- Goedkoper en kleiner bouwen: een flexibele schil om de voorraad om fluctuaties in de vraag op 
te vangen door de jaren heen. Ook relevant voor statushouders; 

- Behoud een voorraad “slechte” woningen voor niet-officiële urgenten en bijzondere groepen die 
per direct huisvesting nodig hebben.  

Kijk regionaal 

- Rond 2030 komen 80% meer koopwoningen vrij als gevolg van uitstroom dan nu het geval is. Is 
het in alle regio’s verstandig om in te zetten op verkoop van corporatiewoningen als we weten 
dat het aanbod van koopwoningen door uitstroom van babyboomers toch al sterk zal toenemen? 
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- De problematiek van middeninkomens is sterk regionaal bepaald. Corporaties kunnen ervoor 
kiezen om lokaal een rol te spelen voor deze groep.  

- Van tekort naar overschot: m.n. in krimp gebieden. Laten escaleren, of andere oplossingen zoals 
tijdelijke woonvormen? 

En verder nog 

- Overbruggende arrangementen ontwikkelen voor mensen in (tijdelijke) financiële problemen, 
zoals verzekering of krediet (in lijn met de ideeën van “Vooruit naar de kern” / Wouter Rohde);  

- Het CBS publiceert nu al veel cijfers over inkomens van huishoudens. Deze cijfers zijn ook deels 
laag regionaal beschikbaar (wijk- en buurtniveau)14. Door het combineren van data-registers zijn 
er nog meer mogelijkheden. Tegen betaling van de kostprijs maakt het CBS maatwerk tabellen. 
Hierbij is een heldere vraagstelling van belang: welke vragen moeten beantwoord worden met 
het onderzoek, om welke populatie gaat het, welke variabelen moeten wel en niet meegenomen 
worden, etc.; 

- Het SCP stelt nu haar onderzoeksagenda op en de armoede problematiek gaat daar waarschijnlijk 
onderdeel van uitmaken. Het kan interessant zijn om hier contact over te houden of in elk geval 
in de gaten te houden.  

Hoe verder? 

Een discussie bijeenkomst over de bevindingen wordt gehouden op 25 juni. Vervolgens zal 
Corpovenista eventuele verdere acties bepalen. 

 
 

                                                           

14 Zie bijvoorbeeld: 
Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt 
Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt 
Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen 
Hogere inkomens vooral in randgemeenten grote steden 





De ontwikkeling van de doelgroep van de corporatiesector in kaart?
Deze verkenning laat zien welke ontwikkelingen die van invloed zijn op de omvang van de 
doelgroep van de corporatiesector wel en niet in bestaande voorspellende modellen worden 
meegenomen.




