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Verkoop moet wel bepaalde omvang hebben 

Leefbaarheid wijken verbetert door 
verkoop huurwoningen  
 

Corporaties verkopen een deel van de sociale 

huurvoorraad. Dat doen ze om verschillende re-

denen. Een daarvan is het creëren van meer ge-

mengde wijken om zo de leefbaarheid te verbete-

ren. Dat blijkt ook zo uit te pakken, blijkt uit 

MKBA-onderzoek van RIGO. Maar dan moeten wel 

voldoende woningen in een buurt worden ver-

kocht. 

De verkoop van sociale huurwoningen leidt in 

sommige gemeenten tot stevige discussies. Wat 

de ene partij typeert als "de uitverkoop van de 

betaalbare woningvoorraad", ziet de andere als 

een belangrijk middel om Nederlandse banlieues 

te voorkomen. 

Corporaties en gemeenten voeren drie redenen 

aan voor verkoop. Allereerst verschaft het corpo-

raties de middelen om te blijven investeren in 

nieuwbouw en wijkverbetering. Ten tweede is er 

in Nederland een overmaat aan sociale huurwo-

ningen: er zijn veel meer woningen dan de doel-

groep waarvoor ze bestemd zijn. Ten derde leidt 

verkoop tot meer gedifferentieerde wijken, waar-

door de leefbaarheid er verbetert. 

De vraag is of dit laatstgenoemde effect daadwer-

kelijk optreedt. RIGO onderzocht daartoe in op-

dracht van de corporaties Ymere en Woonbron de 

leefbaarheidseffecten van verkoop in verschillen-

de typen buurten. Het onderzoeksbureau onder-

zocht bovendien of vastgestelde positieve effec-

ten opwogen tegen de gemaakte kosten. De aan-

pak die daarbij werd gevolgd was die van de 

MKBA, de Maatschappelijke Kosten Baten Analy-

se. 

Amsterdam, Hoofddorp en Rotterdam 

Zowel Ymere als Woonbron hebben de afgelopen 

jaren veel woningen verkocht. Van Ymere nam 

RIGO twee typen wijken onder de loep. Het eerste 

type betreft twee wijken in Amsterdam-De Baars-

jes waar Ymere al vrij veel woningen heeft ver-

kocht: de Krommert en de West Indische buurt. 

Deze buurten zijn te typeren als stedelijke, voor-

oorlogse etagebouw.  

Het tweede type wijk betreft de bloemkoolwijken 

Overbos (Noord en Zuid) en Bornholm (Oost en 

West) in Hoofddorp. Hier is nog niet veel verkocht 

(minder dan 1%), maar Ymere heeft er wel veel 

bezit. 

Het Zuidhollandse Woonbron heeft duizenden 

woningen verkocht in vele steden. RIGO heeft 

allereerst de leefbaarheidseffecten in alle buurten 

waar Woonbronwoningen zijn verkocht geanaly-

seerd en heeft vervolgens ingezoomd op enkele 

buurten waarin substantieel is verkocht en de 

corporatie minimaal 20 procent van de voorraad 

in eigendom heeft. De MKBA-analyse werd ge-

maakt in buurten in Rotterdam en Delft. 

Deze leefbaarheidseffecten werden vastgesteld 

via de zogeheten Leefbaarometer, een veel ge-

bruikt middel om de buurtwaardering te meten. 

Om het geïsoleerde effect van verkoop op de 

leefbaarheid te kunnen vaststellen, is in de Leef-

baarometer een aantal correcties doorgevoerd. 

Daarnaast heeft Rigo nog een landsdekkende ana-

lyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor de 

invloed van sloop/nieuwbouw op de leefbaarheid. 

Van die fysieke ingrepen is namelijk herhaaldelijk 

aangetoond dat die van invloed zijn op de leef-

baarheid.  

Resultaten 

Wat is de uitkomst? Verkoop van huurwoningen 

gaat in veel gevallen samen met een verbetering 

van de leefbaarheid. In buurten waar is verkocht, 

ontwikkelde de leefbaarheid zich meestal beter 

dan in vergelijkbare buurten waar niet is ver-

kocht. In de Westindische buurt in De Baarsjes 

zijn de leefbaarheidsscores bijvoorbeeld in de 

periode 2006-2012 meer gestegen in de delen 

waar is verkocht. In De Krommert was er een po-

sitieve relatie tussen het aandeel woningen dat in 

de deelgebiedjes is verkocht en de ontwikkeling 

van de score op de Leefbaarometer. 
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Maatschappelijk rendement verkoop huurwoningen  

Uit het MKBA-onderzoek blijkt dat er positieve leefbaarheidseffecten behaald zijn met de 

verkoop van woningen. Daarbij dient op drie zaken te worden gelet:  

 Schaal: er dient minstens 2,5 procent verkoop te zijn in een periode van 4 à 5 jaar 

om een effect te sorteren. 

 Uitgangspositie: hoe beter de buurt er voor staat des te minder de verkoop nog e f-

fect heeft. 

 Verschillen in type wijken: er bleek een positief effect te bestaan bij vooroorlogse 

gestapelde woningen evenals bij bloemkoolwijken. Voor gestapelde woningen van d i-

rect na de oorlog en uit de jaren 60-70 kon het effect niet worden geconstateerd. 

Tegenover positieve effecten in de ene buurt kunnen negatieve staan in andere buurten 

als daar de concentratie kansarmen toeneemt. In de MKBA is niet meegerekend dat de 

liquiditeit van corporaties toeneemt door verkoop. Dat geld kan weer maatschappelijk 

worden geïnvesteerd. Daar staat tegenover dat de corporatie minder betaalbare wonin-

gen kan verhuren. Het is aan de corporatie na te gaan of deze balans positief of negatief 

uitslaat. 

 

Algemeen geldt dat de verschillen pas meetbaar 

zijn als er voldoende woningen in een bepaalde 

periode worden verkocht. Zo'n 2,5 procent van de 

voorraad in vier á vijf jaar is wel het minimum. In 

de Hoofddorpse bloemkoolwijken bleek dan ook 

geen effect waarneembaar. 

Bij 2,5 procent omzetting van sociale huur naar 

koopwoning gaat de leefbaarheid er gemiddeld 

zo'n 5 procent op vooruit. Geen schokkende ef-

fecten. Maar het zijn wel betekenisvolle verande-

ringen die ook tot uiting komen in verschillen in 

de aantrekkelijkheid van de buurt. 

Hoewel de bevindingen overwegend positief zijn, 

zijn er wel verschillen tussen typen buurten. Zo is 

er geen aan-

toonbaar po-

sitieve ont-

wikkeling ge-

vonden voor 

buurten met 

vooral flats 

uit de jaren 

'60-'70 en 

buurten met 

vooral vroeg 

naoorlogse 

gestapelde 

woningen 

(veelal por-

tiekflats).  

Buurten 

waarin wel 

een meetba-

re samen-

hang werd gevonden tussen verkoop en de verbe-

terde leefbaarheid zijn: stedelijke, vooroorlogse 

buurten met etagebouw en vooroorlogse buurten 

met laagbouw én laagbouwbuurten uit de ‘60 -‘70 

(doorzonwijken) en de jaren ‘70-’80 (bloemkool-

wijken). De positieve verandering is vooral het 

gevolg van de veranderende samenstelling van de 

bevolking. De huurwoningen worden vooral ver-

kocht aan mensen van buiten de buurt. Dat leidt 

tot een meer gedifferentieerde bevolking, waarbij 

het aandeel kansarme bewoners vermindert ten 

gunste van huishoudens met een steviger maat-

schappelijke positie. 

Natuurlijk is er daarbij altijd het risico van een 

waterbedeffect: de verbetering kan namelijk le i-

den tot een verslechtering elders. De opgave is 

dan ook om bij verhuizing van kansarme huishou-

dens te voorkomen dat elders weer een concen-

tratie van diezelfde groep ontstaat. Alleen dan 

kan er per saldo ook sprake zijn van een positief 

leefbaarheidseffect. 

Maatschappelijk rendement  

Uit het onderzoek blijkt dat de omzetting van so-

ciale huur naar ‘de markt’ over het algemeen de 

leefbaarheid verbetert, afhankelijk van het aan-

deel verkopen in een periode, het type buurt en 

de uitgangssituatie. Het beoogde doel wordt dus 

veelal bereikt, maar wat levert het de maatschap-

pij op? 

Voor antwoord op dit soort vragen kunnen corpo-

raties en gemeenten de methodiek inzetten van 

de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA). Deze methode toont het maatschappeli j-

ke rendement van investeringen, ook van zaken 

die niet meteen in financiële termen zijn te verta-

len. Alle kosten en baten worden zoveel mogelijk 

in euro's omgezet. 

MKBA's zijn niet goedkoop. Omdat alle kosten en 

baten moeten worden gekwantif iceerd, is flink 

wat onderzoek nodig. RIGO heeft rond de verkoop 

van huurwoningen drie MKBA's uitgevoerd in wij-

ken van De Baarsjes, Hoofddorp en Rotter-

dam/Delft.  

De baten in deze rekensom bestaan voornamelijk 

uit de leefbaarheidseffecten als gevolg van de 
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verkoop. Die effecten vertalen zich in een (sterke-

re) stijging van vastgoedprijzen in de buurt. Ver-

volgeffecten kunnen zijn een toenemend voorzie-

ningenniveau en beter woningonderhoud door 

andere eigenaren omdat ze meer vertrouwen kri j-

gen in hun buurt.  

Dan de kosten. Die betreffen vooral extra uitgaven 

die met de verkoop gepaard gaan: splitsingskos-

ten, extra woningonderhoud, leegstand, verkoop-

bevorderende maatregelen, kortingsregelingen. 

En voor de koper zijn er de 'kosten koper'. Bij een 

MKBA wordt er altijd met een 'nulalternatief' ver-

geleken, in dit geval een vergelijkbare buurt zon-

der woningverkoop. 

De toerekening van kosten en baten leidt uitein-

delijk tot een saldo. Die pakken in deze drie ana-

lyses positief uit, vooral vanwege de ingeschatte 

leefbaarheidseffecten. Die effecten zijn vertaald 

naar (relatieve) stijgingen van woningprijzen. 

Dergelijke stijgingen leiden pas bij verkoop tot 

daadwerkelijke inkomsten. Voor corporaties geldt 

dus dat kost voor de baat uit gaat.  

Opvallend is dat De Baarsjes ondanks zijn hoge 

baten in de MKBA het slechtst scoort van de drie 

locaties. Dat komt vooral door de erfpachtaf-

dracht en extra eisen die de gemeente stelt bij 

splitsing. Dat de verkoopopbrengst daardoor ho-

ger wordt is echter niet meegerekend (een PM-

post). Dat zou volgens RIGO het verschil kunnen 

compenseren. < 

 

MKBA - zo zit het 

MKBA staat voor Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Deze methode toont het maatschappeli jke ren-

dement van investeringen, ook van zaken die niet meteen in f inanciële termen zijn te vertalen. Alle kosten en 

baten worden zoveel mogelijk in euro's omgezet.  

MKBA’s kunnen achteraf worden ingezet om het rendement van bepaalde interventies te onderz oeken of 

vóóraf als hulpmiddel om de investeringsbeslissingen te ondersteunen: moet de investering wel of niet g e-

daan; zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Om een inschatting te maken van potentiële kosten 

en baten wordt veelal gebruik gemaakt van kengetallen (geleende cijfers uit vergelijkbare projecten elders) 

en vuistregels. 

Het te analyseren project (= projectalternatief) wordt altijd vergeleken met een situatie waarin geen inte r-

ventie plaatsvindt (het nulalternatief). Hierdoor wordt duideli jk wat specifiek toegeschreven kan worden aan 

de aanpak.  

Een ander vast onderdeel van een MKBA is een 'gevoeligheidanalyse', waarbij onzekerheden over b epaalde 

aannames in de berekeningen worden betrokken. Dit leidt tot uitkomsten binnen een bepaalde band breedte: 

in het ongunstigste geval ZUS, in het gunstigste geval ZO. 

De toerekening naar meerdere stakeholders laat vaak zien dat de partijen die investeren (kosten), lang niet 

altijd de partijen zijn met de hoogste baten. Dat hoeft geen probleem te zijn al s het partijen met een maat-

schappelijke opdracht zijn. Denken in termen van maatschappelijk rendement is geheel anders dan denken in 

termen van bedrijfsmatig rendement. Door gebruik te maken van een MKBA kan men zien of een project 

maatschappelijk nuttig is. Vervolgens kan de uitkomst eventueel een basis vormen voor een eerlijke verdeling 

van lasten en lusten.  

De KOPGROEP MKBA is een samenwerkingsverband van corporaties met onderzoeksbureau RIGO dat invest e-

ringen in het sociale domein door woningcorporaties middels een maatschappelijke kosten -batenanalyse te-

gen het licht houdt.  

De kopgroep is onderdeel van Wat Werkt in de Wijk, een initiatief onder de hoede van Platform 31. Hieraan 

wordt gebouwd aan een ‘vakgemeenschap voor wijkontwikkeling’. Het technische  hart vormt de webapplica-

tie www.watwerktindewijk.nl. 

Wijkprofessionals kunnen er direct toepasbare kennis over (de effectiviteit van) wijkinterventies vinde n, die 

zelf (verder) ontwikkelen en die ontsluiten voor de eigen organisatie of andere belan gstellenden. 
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