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Woningmarkt: “zit zo vast als een huis”

- Woningnoodcrisis

- Koopmarkt kookt droog

- Nieuwbouw stagneert

- Huurmarkt op slot

- Spoedzoekers moeilijk toegang



Spoedzoekers

- Hebben haast

- Kunnen niet 5 jaar wachten of sparen 

- Liever Wonen dan Wachten

- Vallen tussen wal en schip

- Veel verschillende groepen
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Over flexwonen

- Flexwonen neemt toe (5 → 15.000)

- Een flexibele schil aan woonruimte naast de reguliere woningvoorraad

- Biedt aanvullende woonruimte

- Woonruimte voor spoedzoekers = 10%

- Flexwonen = 

• tijdelijk gebouw, en/of

• tijdelijke locatie en/of 

• tijdelijke bewoning

- Tijdelijk wonen is bewust of noodgedwongen voor korte duur

- Veel vormen



Tientallen voorbeelden Flexwonen Eindhoven, 

190; corpo

Dordrecht, 

190; corpo

Nijmegen, 67, 

marktHazerswoude, 120, markt

Leiden, 80, 

zorg+markt

Utrecht, 

490, 

corpo

Panningen,20,

gem+markt

Katwijk, 64, markt

Barneveld, 22, 

gem+corpo

Delft, 46, 

gem+markt
Leiden, 150, 

corpo+gem





Wie zijn dan die flexwoners?

Ilse, 26, receptionist, had 

kamer bij louche verhuurder

Joost, 25, belastingadviseur, 

kreeg baan 120 km verderop
Jos, 52, ‘mijn leven stond 

opeens op zijn kop’

Lynn, 28,wijkverpleegkundige, 

studentencontract liep af



Er is al veel bekend over flexwonen

https://www.platform31.nl/publicaties/souterrain-van-het-wonen
https://www.platform31.nl/publicaties/nieuwe-huisvesters-in-het-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/meer-grip-op-vakantieparken
https://www.platform31.nl/publicaties/de-magix-mix-de-update
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/leerkring-huisvesting-arbeidsmigranten
https://www.platform31.nl/publicaties/flexwonen-als-opstap-naar-zelfstandig-wonen
https://congresflexwonen2020.nl/


Elf doelgroepen voor Flexwonen
Handleiding om zelf de behoefte te bepalen

https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-flexwonen

https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-flexwonen


Oplossingen voor 9 netelige problemen

https://www.platform31.nl/publicaties/

dwarsdoorsnede-van-het-flexwonen

https://www.platform31.nl/publicaties/dwarsdoorsnede-van-het-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/dwarsdoorsnede-van-het-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/dwarsdoorsnede-van-het-flexwonen


Flexwonen als opstap

- Combi Wonen en Zorg

- 10 voorbeelden

- Twee groepen: zorguitstromers én spoedzoekers

- ‘n vorm van gemengd wonen (Magic Mix)

- Initiatief vanuit óf Zorginstellingen óf Huisvesters

- Altijd: selectie aan de poort

- Altijd: (enige) zorg en sociaal beheer

- Bewoners: +wonen; +contacten; +rust; +zelfstandigheid

https://www.platform31.nl/publicaties/flexwonen-als-opstap-naar-zelfstandig-wonen


Wie ‘doet’ flexwonen?

- De corporatie

- De gemeente

- De private eigenaar

- Zorginstellingen, als opstap

- Commerciële partijen, inhuur, 

sociale woonondernemers

https://www.platform31.nl/publicaties/nieuwe-huisvesters-in-het-flexwonen
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Flex: aan de slag!


