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INVESTERINGSAMBITIES WONINGCORPORATIES BEWIJZEN STERKERE MAATSCHAPPELIJKE FOCUS 

Woningcorporaties zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De komst van de nieuwe Woningwet halverwege afgelopen 

jaar heeft een enorme hoeveelheid werk opgeleverd waar ze voorlopig nog wel even mee bezig zijn. Maar gaandeweg 

wordt ook duidelijk dat met het implementeren van alle nieuwe regelgeving, de hernieuwde focus op de 

maatschappelijke doelstellingen steeds concretere vormen aanneemt. Bijna 60% van de woningcorporaties is van plan 

meer te investeren en dan met name in verbetering van de bestaande sociale huurwoningen en de bouw van nieuwe. 

Tegelijkertijd worden minder woningen uit de sociale voorraad verkocht en juist meer uit de vrije sector. Dit blijkt uit de 

Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa zeshonderd corp oratiebestuurders en -

managers wordt uitgevoerd.  

 

De lage rente speelt nagenoeg geen rol  bi j de toegenomen investeringsambities van de corporaties . Het leeuwendeel van 

de respondenten geeft in het onderzoek aan investeringen te doen met het oog op de zoge noemde primaire doelgroep, 

namelijk huishoudens  met een inkomen tot € 35.739. Daarbij wordt door 15% van de ondervraagden expliciet het 

huisvesten van s tatushouders  genoemd. 

 

Tegenover de toegenomen investeringsambities s taat een afname van de woningverkopen. Als woningcorporaties al 

aangeven toch meer te gaan verkopen, dan zi jn dat vooral woningen en gebouwen die niet bestemd zi jn voor sociale 

verhuur. Di t lijkt samen te hangen met een belangri jk onderdeel van de nieuwe regelgeving. Woningcorporaties  moete n 

woningen en gebouwen die niet bij hun sociale kerntaak horen in een aparte administratieve of juridische eenheid 

onderbrengen (de zogenoemde scheiding van DAEB en niet-DAEB bezi t).  

 

Noot voor de redactie : 

Meer informatie over deze Corporatie Survey vindt u in de bijgevoegde toelichting of op de websi te www.finance-ideas .nl . 

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met de heer drs . V.D. Burger (Victor) van Finance Ideas . Hij is  telefonisch te 

bereiken op 030-2320480, op 06-27219953 of per mail via  victor.burger@finance-ideas.nl . 

 

De Corporatie Survey is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder circa zeshonderd 

corporatiebestuurders en –managers. Elke keer wordt daarbij een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus enkele 

vragen over actuele thema’s. Aan het jongste onderzoek, dat plaats vond in oktober 2016, hebben 176 bestuurders en 

managers deelgenomen. Het is de achtentwintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 


