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Huurdersbelangenvereniging De Klink en Portaal onderzoeken samen de 

behoefte aan huur-koopcontracten op de woningmarkt. Met een huur-

koopcontract begint u als huurder en heeft u na enkele jaren de mogelijkheid om 

een woning te kopen. Portaal is erg benieuwd wat bestaande huurders en 

potentiële nieuwe huurders hiervan vinden. Daarom deed Portaal een 

behoefteonderzoek uit en organiseerden we een gespreksavond. Hieronder leest 

u de belangrijkste bevindingen. 

 

Uitvoering onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in drie delen: we zijn gestart met een behoefteonderzoek 

bij de leden van het PortaalPanel (vaste onderzoeksgroep van huurders van Portaal), 

waarna we via social media (Facebook en LinkedIn) een aanvullend onderzoek 

hebben uitgevoerd onder recent afgestudeerden in Nijmegen, met een 

opleidingsniveau van MBO of hoger. De bevindingen uit het onderzoek zijn vervolgens 

gepresenteerd en verdiept in een gespreksavond met huurders. 

 

Onderzoeksgroep Periode Aantal deelnemers 

PortaalPanel 12-24 april 2017 335 (= 34% respons) 

Recent afgestudeerden 29 mei – 4 juni 2017 135 

Gespreksavond 20 juni 2017 9 (+ 4 Portaal/ HBV De Klink) 

 

Veel interesse in koop 

In beide onderzoeksgroepen blijkt er veel interesse om een eigen woning te kopen. Bij 

leden van het PortaalPanel is dat ruim 30% en bij recent afgestudeerden is dat zelfs 

bijna 60%. De top drie redenen om woning te willen kopen zijn in beide groepen het 

opbouwen van vermogen voor later, het besparen op woonlasten en het onafhankelijk 

voelen. Verder werden spontaan genoemd het naar eigen smaak kunnen 

inrichten/verbouwen (PortaalPanel) en het groter willen wonen / niet meer hoeven te 

delen (recent afgestudeerden).  

 

Huur-koop voorziet in behoefte bij recent afgestudeerden 

Aan beide groepen is vervolgens gevraagd hoe zij kijken naar het concept van huur-

koopcontracten. De interesse is zeer groot bij recent afgestudeerden (55%) en kleiner 

bij bestaande huurders (25%). Dit verschil verklaren wij met name doordat bestaande 

huurders minder koopgeneigd zijn, waarbij zij inschatten (40%) dat hun inkomen niet 

hoog genoeg is.  

 

Recent afgestudeerden zijn zeer geïnteresseerd in het concept en geven daarvoor 

verschillende redenen, waaronder dat het past bij hun toekomstperspectief en 

toekomstbeeld en dat het hen nu nog niet lukt om een eigen woning te financieren. 

Verder geven zij aan dat zij het prettig vinden om de woning/buurt uit te kunnen 

proberen, voordat zij een definitieve keuze maken. Dit is een nieuw aspect, wat nog 

niet door ons was geïdentificeerd. Ook de mogelijkheid om een (nieuwbouw)woning 

eigen te maken en zo nodig aan te passen wordt regelmatig genoemd. 

Juli 2017 

Inhoud 

• Achtergrond 

• Uitvoering 

• Interesse koop 

• Behoefte huur-koop 

• Voorwaarden 

• Nieuwe vragen 

• Bestaande huurders 

• Conclusie en vervolg 

Contact 

Simon de Ridder 

simon.d.ridder@portaal.nl 

0800-7678225 

Colofon 

Deze informatiebrief is een 

eenmalige uitgave van 

Portaal in Nijmegen en 

wordt verspreid onder 

geïnteresseerden in het 

concept van huur-

koopcontracten. 

 



 

2 van 2 

Nieuwsbrief Portaal 

Juni 2017 

 

 

Voorwaarden geen probleem voor doelgroep 

Uit de resultaten blijkt verder dat de doelgroep waarvoor het concept 

primair bedacht is, recent afgestudeerden en starters op de 

woningmarkt, positief staat tegenover de voorwaarden van deze vorm. 

Zo vindt zo’n 60% het tijdelijke huurcontract van vijf jaar een logisch 

onderdeel van het concept. En ongeveer 50% vindt het aantrekkelijk dat 

men zelf moet zorgen voor de realisatie van badkamer en keuken. 

 

Onzekerheid zorgt voor nieuwe vragen 

De minimale informatie over het concept, wat nog in ontwikkeling is, 

levert logischerwijs ook veel nieuwe vragen op in de verschillende 

onderzoeksgroepen. Die vragen gaan veel over onzekerheden over vijf 

jaar, zoals: 

-  Wat als ik over 5 jaar toch niet voldoende inkomen heb? 

-  Hoe wordt de waarde bepaald van de woning bij koop? 

-  Kan Portaal mij ondersteunen bij de financiering, zoals bijvoorbeeld 

een spaarpotje voor mij opbouwen? 

-  Krijg ik een deel van mijn investering in keuken of badkamer terug 

mocht ik toch vertrekken na vijf jaar? 

 

Verder stellen deelnemers ons de vraag hoe wij borgen dat dit concept 

niet ten koste gaat van de voorraad aan sociale huurwoningen. 

 

Bestaande huurders 

Op de gespreksavond constateerden wij dat het concept minder goed aansluit bij 

bestaande huurders, terwijl een deel van hen wel koopgeneigd is. Het blijkt dat deze 

groep vooral geïnteresseerd is in het kopen van de huidige huurwoning, terwijl de 

mogelijkheden daarvoor op dit moment beperkt zijn. Het verdient aanbeveling om deze 

wensen verder te onderzoeken, omdat daarmee mogelijk scheefwonen tegengegaan 

kan worden en met deze (ex-)huurders toch een gedifferentieerde wijk behouden blijft.  

 

Conclusie 

Het idee van huur-koopovereenkomsten kan rekenen op interesse bij onze huurders 

en vooral bij recent afgestudeerden. Deze laatste groep zoekt daarbij flexibiliteit, zoals 

de mogelijkheid om een woonomgeving uit te proberen. Dat zal een belangrijk 

aandachtspunt moeten zijn bij de verdere ontwikkeling van het concept. Aanwezigen 

op de gespreksavond lieten ons weten dat de interesse waarschijnlijk nog concreter 

wordt, als wij ook concreter worden en komen met een specifiek aanbod van 

woningen, locatie en voorwaarden.  

 

Vervolg 

Portaal zal op basis van deze resultaten de haalbaarheidsfase van het concept ingaan, 

waarvoor wij onder meer kijken naar de juridische en economische haalbaarheid. Dit 

zal enkele maanden duren. Mocht het concept daarna het levenslicht zien, dan zullen 

wij u daarvan op de hoogte brengen. Op dit moment danken wij u hartelijk voor uw 

bijdrage aan het onderzoek. 

 

Onder deelnemers van het onderzoek werden vijf VVV-cadeaubonnen van 40 euro 

verloot. De volgende mensen vielen in de prijzen: Emma Vaillant, Jennifer de Wit, Ron 

Alstadt, Mieke de Vos en Brigitte Visser. Met hen is via e-mail contact opgenomen. 


