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1  

Actueel inzicht in woningmarktsituatie 
In deze update van de Woon- en vastgoedmonitor geven we een actueel inzicht in de woningmarktsituatie 
in de Achterhoek en de Achterhoekse gemeenten. Veel indicatoren zijn recent geactualiseerd. Een deel 
van deze vernieuwde indicatoren heeft betrekking op de ontwikkelingen in 2021 en een deel betreft 
actuele informatie over de eerste helft van 2022. De meest dynamische indicatoren in de Woon- en 
vastgoedmonitor (indicatoren over de transacties in de koopsector en de verhuringen in de 
corporatiesector) zijn voor deze periode geactualiseerd. In deze update nemen we u mee in de 
belangrijkste bevindingen rond de Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek. 
 
Planvoorraad 
Een belangrijk onderdeel van de monitor is actueel inzicht in de planvoorraad in de regio en de regiogemeenten en 
inzicht in hoe de planvoorraad zich verhoudt tot de ontwikkeling van de woningbehoefte en de ambities van de regio. 
Per stand 1 januari 2022 is de planvoorraad in detail in beeld gebracht. De benodigde informatie is aangeleverd door 
de gemeenten. Het betreft een gedetailleerde uitsplitsing van de planvoorraad naar onder meer de planstatus, de 
beoogde eigendomsverhouding, de beoogde woonvorm, het beoogde prijssegment, levensloopgeschiktheid en of 
plannen zijn gesitueerd op inbreidings- of uitbreidingslocaties. Het vraagt een grote inspanning van de gemeenten 
om de planvoorraad op deze wijze uit te splitsen. Inmiddels is duidelijk dat de Rijksoverheid in het kader van de 
voortgang van de Nationale woon- en bouwagenda ook informatie over de planvoorraad zal gaan uitvragen bij 
gemeenten. De indeling van de gevraagde informatie is nog niet bekend. Er is in principe besloten met de monitor 
aan te gaan sluiten bij de informatievraag vanuit de Rijksoverheid. Dan hoeft gedetailleerde informatie over de 
planvoorraad maar een keer verzameld te worden. Daarom is er voor gekozen de plangegeven per medio 2022 voor 
deze monitor niet opnieuw in detail bij de gemeenten op te vragen. In plaats daarvan wordt in deze rapportage een 
gecomprimeerde tabel opgenomen met de planvoorraad per gemeente naar planstatus. In de dashboardomgeving is 
de gedetailleerde informatie per stand 1 januari 2022 in te zien. 
 

Flexmeting AWLO 

deelnemers aan het AWLO. De meting geeft inzicht in de mate waarin Achterhoekers er het afgelopen 
jaar in zijn geslaagd hun verhuiswensen te realiseren en tegen welke belemmeringen zij in de huidige 
woningmarkt aanlopen. 
 

Workshop wonen en zorg 
Tot slot is in het voorjaar tijdens een workshop wonen en zorg uitgebreid met gemeenten, 
woningcorporaties, zorgpartijen en inwoners nagedacht over de opgaven voor de komende jaren en de 
trends en ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. 
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2.1 Samenvattende conclusies 

Aanhoudende groei brengt kwalitatieve opgaven met zich mee 
 
Belangrijkste opgaven 
 Er zijn de afgelopen tijd veel dure koopwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Toevoegingen 

in het betaalbare koopsegment en de middenhuur waren er, met uitzondering van een enkele 
gemeente (Doetinchem: middenhuur, Bronckhorst en Aalten: wat goedkope en betaalbare koop), veel 
minder. Er zijn ook te weinig plannen voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. 

 De vraag naar voor ouderen geschikte woningen neemt toe. In enkele gemeenten is het afgelopen jaar 
een redelijk aandeel appartementen toegevoegd, maar in andere gemeenten niet of nauwelijks. Deze 
vraag behoeft aandacht. 

 Er is voor de komende jaren een redelijk grote planvoorraad, maar die is in het licht van het bod aan 
de provincie nog niet groot genoeg, zeker als rekening wordt gehouden met planuitval. Ook heeft 
maar ongeveer 20% van de plannen op dit moment een harde planstatus. 

 Starters slagen er veel minder goed dan andere doelgroepen in een woning te vinden. Er is te weinig 

verhuizen naar een middenhuurwoning terwijl dat niet hun voorkeur heeft. 
 Er is beperkt zicht op hoe het aanbod wonen met zorg tot uitdrukking komt in de planvoorraad. Dit is 

gezien de behoefteontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. 
 
Stabiele groei door vestigers van elders 
De bevolking van de Achterhoek blijft groeien. De groei die in 2021 ontstond door vestigers van buiten de 
regio, gaat door. In 2021 kwamen er in de regio bijna 500 inwoners bij. Alle gemeenten trokken per saldo 
nieuwe inwoners aan. Op de bevolking als geheel zien we vooral een groei bij de 75-plussers, terwijl in 
het bijzonder de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar afnam. Per saldo is er nog altijd sprake van ontgroening en 
vergrijzing. De eerder geconstateerde druk op arbeidsmarkt lijkt dan ook groter te worden. 
Het aantal woningen groeide in de regio in 2021 ongeveer met hetzelfde aantal als het aantal inwoners: 
met 519 woningen1. Naast nieuwbouw van ruim 300 woningen, was er ook een belangrijk deel 
transformatie. Er zijn relatief weinig woningen gesloopt; slechts 31 (0,03% van de voorraad). Op zich is dit 
natuurlijk geen probleem. Het kan wel een indicatie zijn dat de modernisering van de bestaande 
woningvoorraad maar moeilijk van de grond komt, want met dit aantal zouden woningen uiteindelijk 
duizenden jaren oud worden. Dit vraagt in de regionale woonaanpak extra aandacht. 
 
Nieuwbouw was er vooral in duurdere koop 
De soort nieuwbouw verschilde sterk tussen de gemeenten. Doetinchem, Oost Gelre en Bronckhorst 
bouwden een redelijk aandeel appartementen. In andere gemeenten werden nagenoeg alleen 
grondgebonden woningen gebouwd. In Doetinchem waren er veel middenhuurwoningen. In andere 

woningen) en in mindere mate Aalten (12 woningen) zijn goedkope koopwoningen gerealiseerd, zelfs 
 

 
1 Dit is exclusief de gemeente Oude IJsselstreek. Deze gemeente heeft gegevens over de realisatie van woningen niet aangeleverd 
voor de monitor. 
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Aandeel zonnepanelen en gebruik hernieuwbare energie sterk toegenomen 
In de bestaande woningvoorraad is het aandeel woningen met zonnepanelen sterk toegenomen. In 2017 
had 10% van de woningvoorraad zonnepanelen. Inmiddels is dit gegroeid naar meer dan 25%. In het 
bijzonder in Oude IJsselstreek is dit aandeel sterk gestegen. Ook het gebruik van hernieuwbare energie is 
in deze periode sterk toegenomen. 
 
Blijvende druk, maar lichte verbetering  
De druk op de woningmarkt blijft groot, ondanks de groei van het aantal woningen. Zo stijgen koopprijzen 
en daalt het aantal transacties. In de huursector daalt het aantal vrijkomende woningen en stijgt de 
actieve zoekduur. Toch zijn er in de koopsector voorzichtige signalen van een mogelijk minder gespannen 
woningmarkt. De schaarste-index steeg van 1,2 in 2021 (keuzemogelijkheden woningzoekenden) naar 2,2 
in de eerste helft 2022. Dit signaal wijst op een beweging in de goede richting, maar nog ruim onder het 
niveau van een gezonde woningmarkt. Dan was de keuze-index rond de 6.  
 
Te weinig plannen voor sociale huur en betaalbare woningen 
Voor de komende jaren is er in de regio een relatief grote planvoorraad. Zeker in Doetinchem en Oude 
IJsselstreek is de planvoorraad van ruim 2.000 woningen aanzienlijk vergeleken met de realisatie van de 
afgelopen jaren. Zo realiseerde Doetinchem als grootste bouwgemeente van de regio in 2021 circa 150 
woningen. De planvoorraad is een veelvoud hiervan.  
Van deze plan
Dat betekent dat het om de woningbouwambities te kunnen verwezenlijken zaak is de planvoorraad snel 

overigens ook dat er ruimte is om de plannen 
af te stemmen op de kwalitatieve woningbehoefte en de vraag in de markt.  
Per saldo zijn er in het licht van de ambities van de regio en het bod dat de Achterhoek heeft gedaan voor 
de bijdrage van de provincie Gelderland aan de landelijke bouwopgave, nog te weinig plannen in de regio. 
Zeker als rekening wordt gehouden met planuitval. Eerder dit jaar is zoals beschreven een uitgebreide 
inventarisatie gehouden van de kenmerken van de planvoorraad van de gemeenten in de Achterhoek 
naar eigendom, woningtype en prijssegment. Die inventarisatie leert dat het aantal plannen voor sociale 
huur en betaalbare woningen in zowel huur (middenhuur) als koop moet worden opgeplust. 
 
Betaalbaar aanbod voor (koop)starters hard nodig 
Toch weet een groot deel van de mensen met een verhuiswens daadwerkelijk te verhuizen. Dan gaat het 
om bijna de helft van de mensen die in het AWLO uit 2021 aangaven te willen verhuizen. Starters blijven 
echter hierbij achter. Slechts 20% van de verhuisgeneigde starters verhuist. Een verklaring hiervoor is 

aanbod te ontbreken, waardoor zij (noodgedwongen) in een middenhuurwoning terecht komen. 
 
Meer zicht nodig op extra toegankelijk woonzorgaanbod 
In het nu bekende programma komt nog beperkt tot uitdrukking welke inspanningen er gedaan zijn om 
meer woonzorgconcepten toe te voegen. Door het langer en weer zelfstandig thuis wonen van de 
groeiende groep ouderen, groeit de vraag naar toegankelijke en geclusterde woonvormen. Het is zaak om 
in het programma zichtbaar te maken welk deel woonzorgconcepten betreft. 
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2.2 Demografische ontwikkelingen

Figuur 2.1: Achterhoek. Ontwikkeling inwonerstal, 2015 - 2022

Bron: CBS

De stijgende lijn in het inwonertal die zich in 2021 voordeed, heeft zich in 2022 doorgezet. Het aantal 
inwoners nam in 2022 toe met bijna 500, en steeg naar 263.750 per 1 januari 2022.

Figuur 2.2: Achterhoek. Geboorte-, binnenlands en buitenlands migratiesaldo, 2015 - 2021

Bron: CBS

Het aantal inwoners in de Achterhoek steeg per saldo door binnenlandse migratie. De stijgende lijn in 
het binnenlands migratiesaldo die in 2020 zichtbaar werd, zette zich in 2021 voort. De groei was iets 
minder groot dan in 2020. In 2021 vestigden zich bijna 1.250 personen meer in de Achterhoek dan er 
vertrokken naar gemeenten elders.
Het buitenlandse migratiesaldo was ook positief (ruim 100 personen), maar lager dan in 2020 (toen 
ruim 250 personen).
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Figuur 2.3: Achterhoek. Geboorte-, binnenlands en buitenlands migratiesaldo per gemeente, 2021

Bron: CBS

Alle Achterhoekse gemeenten kenden in 2021 een positief binnenland migratiesaldo. In Oost Gelre en 
Aalten was het binnenlands migratiesaldo aanmerkelijk lager dan in de andere gemeenten, zowel in 
absolute zin als in verhouding tot het inwoneraantal. In absolute zin was het binnenlandse 
migratieoverschot het grootst in Doetinchem, Winterswijk en Oude IJsselstreek. In verhouding tot het 
inwonertal was het binnenlands migratieoverschot het grootst in Winterswijk, Oude IJsselstreek en 
Doetinchem.
De meeste gemeenten hebben een klein buitenlands migratieoverschot. Alleen in Aalten was in 2021 
sprake van een negatief buitenlands migratiesaldo.
Het sterfteoverschot was in absolute zin en naar verhouding het grootst in Oude IJsselstreek en 
Bronckhorst. Ook in Winterswijk was in verhouding tot het inwonertal sprake van een hoog 
sterfteoverschot.

Uitkomsten op gemeenteniveau
Uitkomsten over de demografische ontwikkelingen op gemeenteniveau zijn in te zien in de dashboardomgeving van 
de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de demografische ontwikkelingen vindt u in 
de afdeling Feitelijke ontwikkelingen onder menu Bevolking op het dashboard Bevolkingsontwikkeling.
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Figuur 2.4: Achterhoek. Binnenverhuizers, vestigers en vetrekkers, 2018 - 2021

Bron: CBS Microdata

Het aantal vestigers van buiten de regio is in 2021 ten opzichte van het jaar daarvoor toegenomen. 
Deze toename was sterker dan de toename in 2020.
Ook het aantal personen dat de regio verliet nam toe, maar deze toename was zoals eerder ook 
aangegeven minder sterk dan de instroom.
De doorstroming binnen de regio is in 2021 verder afgenomen. Het teruglopen van de dynamiek op
de woningmarkt was in 2020 al zichtbaar en heeft zich in 2021 sterker doorgezet. Er werd minder 
verhuisd binnen gemeenten, maar niet minder tussen gemeenten binnen de regio.

Figuur 2.5: Achterhoek. Binnenverhuizers, vestigers en vetrekkers naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 2021

Bron: CBS Microdata

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Binnen de
gemeente

Vertrekker andere
gemeente in de

Achterhoek

Vertrekker buiten
de Achterhoek

Vestiger andere
gemeente in de

Achterhoek

Vestiger buiten de
Achterhoek

2018 2019 2020 2021

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1-2-persoons
huishoudens <

35 jaar

1-2-persoons
huishoudens 35 -

60 jaar

1-2-persoons
huishoudens 60 -

74 jaar

1-2-persoons
huishoudens 75+

Gezinnen

Binnenverhuizer Vestiger Vertrekker



197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022 10

De grootste groep vestigers in de regio zijn kleine jonge huishoudens (tot 35 jaar). Net als in de 
voorgaande jaren was er onder deze groep huishoudens echter per saldo een vertrekoverschot; jonge 
mensen verhuizen veel vaker dan andere groepen op de woningmarkt.
Onder gezinnen was er in 2021 een duidelijk vestigingsoverschot, meer gezinnen kwamen naar de 
Achterhoek dan er vertrokken naar elders. Dit vestigingsoverschot was groter dan in 2020.
Ook meer kleine huishoudens in de leeftijd van 35 tot 60 jaar vestigden zich in de Achterhoek dan er 
vertrokken uit de regio. En ook bij de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar was dit het geval.
Huishoudens in de leeftijd van 75 jaar en ouder verhuizen vooral binnen de eigen gemeente. Vestiging 
en vertrek waren bij deze groep op het niveau van de regio redelijk in balans.

Vestigers uit de Randstad

Achterhoek in 2021 opnieuw is toegenomen. Ongeveer een kwart van de vestigers is in de leeftijd van 30 tot 45 jaar, 
ruim een kwart in de leeftijd van 45 tot 60 jaar en ongeveer 30% in de leeftijd van 60 jaar en ouder. Ruim 15% is 
jonger dan 30. De groep 60-plussers is de snelst groeiende groep vestigers uit de Randstad in de Achterhoek.

Uitkomsten op gemeenteniveau
Uitkomsten over de verhuisbewegingen op gemeenteniveau zijn in te zien in de dashboardomgeving van de monitor. 
De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de verhuisbewegingen vindt u in de afdeling Dynamiek 
op de woningmarkt onder menu Verhuizingen en verhuismotieven op het dashboard Verhuisbewegingen.

Figuur 2.6: Achterhoek. Huishoudensontwikkeling, 2010 - 2022

Bron: CBS

De stijgende lijn in het aantal huishoudens in de Achterhoek die sinds 2014 is ingezet, heeft zich in 
2021 lineair doorgezet. Het aantal huishoudens in de Achterhoek nam in 2021 toe met 750. Op 1 
januari 2022 woonden er 115.370 huishoudens in de regio.
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Figuur 2.7: Achterhoek. Relatieve huishoudensontwikkeling per gemeente en totaal, 2013 2017 en 2018 - 2022

Bron: CBS

Doetinchem is de gemeente waar de huishoudensgroei het sterkst is binnen de regio. In de periode 
2013 tot en met 2017 nam het aantal huishoudens in Doetinchem toe met 2,5%. In de periode 2018 
tot 2022 was dit nog eens 3,7%. In Doetinchem draagt het positieve binnenlandse migratiesaldo naar 
verhouding sterk bij aan de huishoudensgroei. 
Ook in Aalten en Berkelland nam het aantal huishoudens naar verhouding sterk toe in de afgelopen 
jaren. In deze gemeenten is het binnenlands migratiesaldo een minder grote factor en hangt de 
huishoudensgroei meer samen met de toename van het aantal oudere, kleinere huishoudens.
In Bronckhorst was de huishoudensgroei naar verhouding minder sterk dan in de andere 
regiogemeenten.
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Figuur 2.8: Achterhoek. Bevolkingspiramide 2021 en 2022

Bron: CBS

1.350. De groep 55 tot 65-
Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 tot 85 jaar steeg in 2021 sterk, met bijna 1.000. De sterkste 
groei is er bij de 75-plussers. De groep 85-plussers nam toe met ongeveer 100 personen.
H
Dit is een trend die al langer gaande is. Het aantal 20- tot 40-jarigen nam echter toe met eveneens 

Per saldo zien we dus dat de ontgroening en vergrijzing in de Achterhoek zich voorzet. Daarnaast is er 
een afname van de groep middelbaren, een belangrijke groep voor de arbeidsmarkt in de regio. Daar 
staat tegenover dat de groep 20- tot 40-jarigen in 2021 is toegenomen, zij het minder sterk dan de 
groep 40- tot 55-jarigen afnam.
Er vestigen zich overigens meer huishoudens in de leeftijd van 35 tot 60 jaar in de regio dan er 
vertrekken. De migratie draagt dus positief bij aan de ontwikkeling van de groep middelbaren.

Uitkomsten op gemeenteniveau
Uitkomsten over de bevolkingsontwikkeling naar leeftijd op gemeenteniveau zijn in te zien in de dashboardomgeving 
van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de bevolkingsontwikkeling naar leeftijd 
vindt u in de afdeling Feitelijke ontwikkelingen onder menu Bevolking op het dashboard Uitgelicht inwoners en 
huishoudens.
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2.3 Marktontwikkelingen in de koopsector

De druk op de koopwoningenmarkt in de Achterhoek is al enige tijd hoog. Kopers hebben nauwelijks keuze 
en de transactieprijzen stijgen kwartaal na kwartaal. In de eerste helft van 2022 is de druk echter iets 
afgenomen. Er is nog steeds sprake van een (zeer) hoge marktdruk in de koopsector, maar de 
keuzemogelijkheden voor kopers zijn iets toegenomen.

Figuur 2.9: Achterhoek. Aantal e kwartaal 2022

Bron: NVM

In het tweede kwartaal van 2022 kon een koper in de Achterhoek gemiddeld kiezen uit 2,2 woningen. 
In het vierde kwartaal van 2021 was dit nog 1,2 woningen. Overigens is volgens de NVM bij een 

sprake.
De druk is binnen de regio het grootst in Doetinchem (1,7) en Berkelland (1,9). In Aalten (2,9), Oost 
Gelre (3,0) en Winterswijk (3,0) is de druk wat minder hoog dan gemiddeld in de regio. In Oude-
IJsselstreek (2,5) en Bronckhorst (2,2) ligt de druk in de buurt van het regionale gemiddelde.
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Figuur 2.10: Achterhoek. Aantal transacties koopwoningen naar woningtype, 3e kwartaal 2019 2e kwartaal 2022

Bron: NVM

Het aantal transacties van koopwoningen is het laatste kwartaal flink toegenomen. In het tweede 
kwartaal van 2022 wisselden bij 500 koopwoningen in de regio van eigenaar. In het eerste kwartaal 

het eerste kwartaal vaak lager is dan gemiddeld. In het vierde kwartaal is het aantal verkopen 
doorgaans juist naar verhouding hoog, vaak in anticipatie op wijzigende regelgeving. Of de toename 
van de dynamiek in de koopsector doorzet moet blijken.
De toename van het aantal verkochte koopwoningen was getalsmatig het grootst bij de luxere 
grondgebonden koopwoningen. De verkoop van appartementen liep juist licht terug.
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Figuur 2.11: Achterhoek. Mediane transactieprijs* koopwoningen naar woningtype en totaal, 3e kwartaal 2019 2e

kwartaal 2022

* De mediaan is de middelste waarde in een reeks en is hier als maat gekozen omdat de mediaan minder dan het 

Bron: NVM

De transactieprijzen bleven de afgelopen twee kwartalen stijgen in de Achterhoek. De mediane 

ent (bouwjaar na 1970) kostte ruim 

Figuur 2.12: Achterhoek. Mediane transactieprijs koopwoningen per gemeente en totaal, 3e kwartaal 2019 2e

kwartaal 2022
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Bron: NVM
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Op het niveau van de verschillende gemeente fluctueert de mediane transactieprijs in de tijd. Dat is 
het gevolg van kleinere woningaantallen op gemeenteniveau. De belangrijkste constatering is dat in 
alle gemeenten de afgelopen kwartalen sprake was van een stijgende trend in de transactieprijzen.
De hoogte van de mediane transactieprijzen verschilt tussen de gemeenten. In Aalten, Bronckhorst en 
Doetinchem ligt het prijsniveau wat hoger dan in de andere gemeenten. Met name in Aalten is de 
laatste kwartalen de mediane transactieprijs aanmerkelijk gestegen. Dit kan samenhangen met 
specifiek vrijkomend aanbod in het luxere segment.

Uitkomsten op gemeenteniveau
Uitkomsten over de marktontwikkelingen in de koopsector op gemeenteniveau zijn in te zien in de 
dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de 
marktontwikkelingen in de koopsector vindt u in de afdeling Dynamiek op de woningmarkt onder menu 
Ontwikkeling vraagdruk koopsector.

2.4 Marktontwikkelingen in de sociale huursector

Ook in de sociale huursector is de marktdruk de afgelopen jaren toegenomen. En ook in het laatste half 
jaar is dat het geval geweest.

Figuur 2.13: Achterhoek. Aantal verhuringen sociale huursector, 1e helft 2019 1e helft 2022

Bron: woningcorporaties

Zowel bij eengezinswoningen als bij appartementen is het aantal vrijkomende sociale huurwoningen 

verhuurd aan een nieuwe bewoner in de Achterhoek. In de eerste helft van 2022 waren dat er bijna 
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Figuur 2.14: Achterhoek. Gemiddeld aantal reacties op geadverteerde woningen sociale huursector, 1e helft 2019 
1e helft 2022

Bron: woningcorporaties

Een verdere indicator van marktdruk is het aantal woningzoekenden dat reageert op geadverteerde 
woningen.

Het laatste jaar nam de gemiddelde reactiegraad op geadverteerde sociale huurwoningen in de 
Achterhoek flink toe. Bij appartementen was die toename het sterkst. In de eerste helft van 2021 

waren dit er bijna 160.
Bij eengezinswoningen is het gemiddelde aantal woningzoekenden dat op een geadverteerde woning 

185 keer gereageerd op een geadverteerde eengezinswoning. Dit aantal fluctueert wat in de tijd.
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Figuur 2.15: Achterhoek. Gemiddeld zoektijd sociale huursector naar woonvorm (index: 2020 2e helft = 100), 1e helft 
2019 1e helft 2022

Bron: woningcorporaties

De actieve zoektijd (de tijd tussen de eerste reactie op een geadverteerde woning en het moment van 
het betrekken van een woning) in de sociale huursector is sinds de eerste helft van 2019 blijven 
oplopen. Dit geldt zowel voor eengezinswoningen als voor appartementen.
De zoektijd voor eengezinswoningen heeft zich in 2021 een tijd gestabiliseerd, maar is in de eerste 
helft van 2022 weer toegenomen. De zoektijd voor appartementen stijgt al sinds de tweede helft van 
2020 gestaag.
Het indexcijfer voor eengezinswoningen was in de eerste helft van 2022 112, wat betekent dat de 
zoektijd sinds de tweede helft van 2020 (tweede helft 2020 is indexcijfer 100) met 12% is toegenomen. 
Het indexcijfer voor de zoektijd voor appartementen was in de eerste helft van 2022 137, een toename 
met 37% sinds de tweede helft van 2020.
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Figuur 2.16: Achterhoek. Gemiddeld zoektijd sociale huursector naar prijssegment (index: 2020 2e helft = 100), 1e

helft 2019 1e helft 2022

Bron: woningcorporaties

In de eerste helft van 2022 was de zoektijd voor woningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens 

jongeren, maar ook voor kwetsbare mensen die zijn aangewezen op een goedkope huurwoning.

ies twee derde van hun bezit hebben, nam de zoektijd 
de afgelopen periode in eerste instantie niet toe. Pas vanaf de tweede helft van vorig jaar neemt ook 
in dit segment de zoektijd toe.

iale segment. De corporaties 
hebben weinig bezit in dit segment maar de zoektijd is sinds de tweede helft van 2020 in dit segment 
wat afgenomen.
Naar gemeenten zie we de volgende ontwikkelingen:

In Aalten is de zoektijd voor een eengezinswoning aanmerkelijk gestegen in het afgelopen jaar. De 
zoektijd voor een appartement steeg minder hard. De zoektijd nam het sterkst toe in de 
prijssegmenten
In Berkelland is de zoektijd voor een appartement fors gestegen en steeg de zoektijd voor een 
eengezinswoning minder hard. De zoektijd nam het sterkst toe in het goedkoopste segment, tot 

442.
In Bronckhorst nam vooral de zoektijd voor het vinden van een appartement flink toe. 
Aangetekend moet worden dat deze zoektijd flink fluctueert per half jaar. Kleine aantallen 
verhuringen spelen hierbij waarschijnlijk een rol. In Bronckhorst nam de zoektijd het sterkst toe in 

In Doetinchem is de gemiddelde zoektijd voor zowel eengezinswoningen als appartementen het 
afgelopen jaar wat toegenomen, maar niet heel sterk. De zoektijd nam het sterkst toe in het 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

- - -



 
 

197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022  21 

 

 Ook in Oost Gelre nam de zoektijd voor zowel eengezinswoningen als voor appartementen toe, 
maar ook hier niet heel sterk. De zoektijd naar prijssegment fluctueert in de tijd. 

 In Oude IJsselstreek is de zoektijd voor een eengezinswoning de afgelopen anderhalf jaar wat 
afgenomen. De tijd om een appartement te vinden nam juist wat toe. Ook in Oude IJsselstreek 
fluctueert de zoektijd naar prijssegment in de tijd. 

 In Winterswijk is met name de tijd die nodig is om een appartement te vinden in de sociale 
huursector flink toegenomen. De zoektijd nam toe in het goedkoopste prijssegment en in de 

   
 Bij de gepresenteerde uitkomsten moet worden aangetekend dat zoektijden gekoppeld aan 

prijssegmenten soms kunnen vertekenen, omdat een woningzoekende in een duurder segment kan 
slagen dan waar hij of zij zich in eerste instantie op richtte en waar de zoekactie op was gericht.  

 Ook is het belangrijk om op te merken dat de aantallen gemuteerde woningen per prijssegment 
aanmerkelijk verschillen. In de eerste helft van 2022 wisselden 
tot de kwaliteitskortingsgrens van bewoner, maar in het segment tussen de kwaliteitskortingsgrens 
en de eerste aftoppingsgrens waren dit er bijna 380. In het segment tussen de aftoppingsgrenzen 

50 woningen van bewoners, in het segment tussen de bovenste aftoppingsgrens en 
 

 
Uitkomsten op gemeenteniveau 
Uitkomsten over de ontwikkeling van de vraagdruk in de sociale huursector op gemeenteniveau zijn in te zien in de 
dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de ontwikkeling van 
de vraagdruk in de sociale huursector vindt u in de afdeling Dynamiek op de woningmarkt onder menu Ontwikkeling 
vraagdruk sociale huursector. 
 

2.5 Nieuwbouw en planvoorraad 

Ontwikkeling van de woningvoorraad in 2021 
 
Tabel 1: Achterhoek. Ontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente en totaal*, 2021 
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Aalten 51  19  -4  -1  65 
Berkelland 74 14 36 13 -9    128 
Bronckhorst 11 2 76      89 
Doetinchem 88 8 65  -12    149 
Oost Gelre 24 7 7  -3 -1   34 
Winterswijk 57 8 5  -3   -13 54 
Achterhoek 305 39 208 13 -31 -1 -1 -13 519 

* Gegevens exclusief Oude IJsselstreek omdat deze informatie niet is aangeleverd 
Bron: Gemeenten 
 



197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022 22

De totale woningenvoorraad van de Achterhoek bestond op 1 januari 2022 uit 118.710 woningen. Dit 
woningaantal is gebaseerd op CBS informatie en kan verschillen van een woningaantal gebaseerd op 
de WOZ-registraties van de gemeenten. Dit hangt vooral samen met de gehanteerde definities.
De woningvoorraad van de Achterhoek nam in 2021 per saldo toe met 519 woningen. Hierbij moet 
worden aangetekend dat dit aantal niet compleet is. Voor de gemeente Oude IJsselstreek ontbreekt 
de informatie omdat deze door de gemeente niet is aangeleverd.
De woningvoorraad nam toe doordat 305 nieuwbouwwoningen werden toegevoegd, 39 woningen 
door splitsing werden toegevoegd en 208 woning werden toegevoegd door vastgoedtransformatie. 
Nog eens 13 woningen werden toegevoegd op andere of onbekende wijze.
Er werden ook woningen aan de voorraad onttrokken. De belangrijkste wijze waarop woningen aan 
de voorraad werden onttrokken, was door sloop. Er werden in 2021 31 woningen in de regio gesloopt. 
Verder werd 1 woning onttrokken door samenvoeging, 1 woning door omzetting naar een niet-woning 
en 13 woningen op andere/onbekende wijze.
De meeste nieuwbouw werd gerealiseerd in Doetinchem (88 woningen), maar ook in Berkelland 
werden veel woningen gebouwd (74). In deze gemeenten werden ook de meeste woningen gesloopt 
(12 respectievelijk 9 woningen). De meeste toevoegingen door transformatie waren er in Bronckhorst 
(76) en Doetinchem (65).

Figuur 2.17: Achterhoek. Ontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente naar woonvorm*, 2021

* Gegevens exclusief Oude IJsselstreek omdat deze informatie niet is aangeleverd
Bron: Gemeenten

Zoals beschreven werden in Berkelland en Doetinchem de meeste woningen aan de voorraad 
toegevoegd. In Berkelland waren dit voornamelijk grondgebonden woningen, in Doetinchem juist veel 
meer appartementen.
In Aalten en Winterswijk werden alleen grondgebonden woningen toegevoegd in 2021.
In Oost Gelre en in Bronckhorst betrof het een mix van grondgebonden woningen en appartementen.
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Figuur 2.18: Achterhoek. Ontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente naar prijssegment*, 2021

* Gegevens exclusief Oude IJsselstreek omdat deze informatie niet is aangeleverd
Bron: Gemeenten

In de gemeenten Aalten en Berkelland zijn in 2021 naar verhouding veel sociale huurwoningen 
toegevoegd. In de andere gemeenten gebeurde dit in 2021 niet of nauwelijks. Aalten realiseerde 
verder een mix aan koopwoningen in alle prijsklassen. In Berkelland lag een accent op het betaalbare 
koopsegment. In Berkelland is van naar verhouding veel woningen niet bekend in welk segment ze zijn 
gerealiseerd.
In Bronckhorst lag het accent in 2021 op dure huur en goedkope koopwoningen.
In Doetinchem werden veel woningen toegevoegd in het middenhuursegment. Daarnaast waren er in 
Doetinchem toevoegingen in het middeldure en vooral het dure koopsegment.
In Oost Gelre is van veel woningen niet bekend in welk segment ze zijn uitgevoerd. De woningen 
waarvan dat wel bekend is, zijn vooral koopwoningen in verschillende prijssegmenten.
In Winterswijk lag het accent vrijwel geheel op het middeldure en dure koopsegment. Daarnaast 
werden enkele sociale huurwoningen gerealiseerd.

Uitkomsten op gemeenteniveau
Uitkomsten over de ontwikkeling van de ontwikkeling van de woningvoorraad op gemeenteniveau zijn in te zien in 
de dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de ontwikkeling 
van de woningvoorraad vindt u in de afdeling Dynamiek op de woningmarkt onder menu Nieuwbouw en 
transformatie in het dashboard Realisatie

Planvoorraad
Voor de komende jaren is er in de regio een relatief grote planvoorraad. Zeker in Doetinchem en Oude 
IJsselstreek is de planvoorraad van ruim 2.000 woningen aanzienlijk vergeleken met de realisatie van 
de afgelopen jaren. Zo realiseerde Doetinchem als grootste bouwgemeente van de regio in 2021 circa 
150 woningen. De planvoorraad is een veelvoud hiervan. 
De planvoorraad voor de hele regio 

bijna 80% is 
nog zacht. Dat betekent dat het om de woningbouwambities te kunnen verwezenlijken zaak is de 
planvo overigens ook dat er 
ruimte is om de plannen af te stemmen op de kwalitatieve woningbehoefte en de vraag in de markt.
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 Vooral Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben naar verhouding weinig plannen met een harde 
planstatus. 

 
Tabel 2: Achterhoek. Planvoorraad naar planstatus, per gemeente, stand medio 2022 

Gemeente Harde plancapaciteit Zachte plancapaciteit Totaal  
Aalten 267 667 934 
Berkelland 235 985 1.220 
Bronckhorst 178 1.080 1.258 
Doetinchem 737 1.729 2.466 
Oost Gelre 295 469 764 
Oude IJsselstreek 150 2.381 2.531 
Winterswijk 245 631 876 
Totaal 2.107 7.942 10.049 

Bron: Gemeenten 
 
 Per saldo zijn er in het licht van de ambities van de regio en het bod dat de Achterhoek heeft gedaan 

voor de bijdrage van de provincie Gelderland aan de landelijke bouwopgave, te weinig plannen in de 
regio. Zeker als rekening wordt gehouden met planuitval.  

 Eerder dit jaar is een uitgebreide inventarisatie gehouden van de kenmerken van de planvoorraad van 
de gemeenten in de Achterhoek naar eigendom, woningtype en prijssegment. Die inventarisatie leert 
dat het aantal plannen voor sociale huur en betaalbare woningen in zowel huur (middenhuur) als koop 
moet worden opgeplust. 

 
Uitkomsten op gemeenteniveau 
Uitkomsten over de planvoorraad op gemeenteniveau zijn in te zien in de dashboardomgeving van de monitor. De 
omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de planvoorraad vindt u in de afdeling Dynamiek op de 
woningmarkt onder menu Nieuwbouw en transformatie in het dashboard Plannen 
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2.6 Ontwikkelingen duurzaamheid

Figuur 2.19: Achterhoek. Aandeel woningen met zonnepanelen naar gemeente en totaal, 2017 - 2021

Bron: Klimaatmonitor

De hoeveelheid woningen met zonnepanelen in de Achterhoek is gestaag toegenomen in de afgelopen 
jaren. In de meeste gemeenten lag het aandeel woningen met zonnepanelen in 2021 (het meest 
actuele jaar voor deze informatie) rond de 25%. In Oude IJsselstreek is het aandeel iets hoger dan 
gemiddeld.

Figuur 2.20: Achterhoek. Hernieuwbare energie (TJ per jaar) naar gemeente en totaal, 2017 - 2020

Bron: Klimaatmonitor
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 Ook de hoeveelheid hernieuwbare energie die in de regio wordt opgewekt, is de afgelopen jaren 
gestegen. Dit was tot en met 2019 in alle gemeenten het geval. Berkelland wekt veel meer 
hernieuwbare energie op dan de andere regiogemeenten. Bijna de helft van de hernieuwbare energie 
in de regio wordt opgewekt in Berkelland. Dit hangt samen met de aanwezigheid van 
dat veel doet op dit gebied. 

 In 2020 was echter sprake van stagnatie in de groei van opgewekte hernieuwbare energie. Dit hangt 
samen met een afname in de gemeente Berkelland. De groei in de andere gemeenten compenseert 
deze afname, maar per saldo was er in 2021 geen groei in de regio. 

 
Uitkomsten op gemeenteniveau 
Uitkomsten over de duurzaamheid van de woningvoorraad op gemeenteniveau zijn in te zien in de 
dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de duurzaamheid 
van de woningvoorraad vindt u in de afdeling Feitelijke ontwikkelingen onder menu Verduurzaming in het dashboard 
Energiegebruik en -opwekking. 
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3

Begin 2021 is het grote Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) gehouden. Dit 

een schat aan informatie over de waardering van Achterhoekers van hun woning en hun leefomgeving en 

respondenten van het AWLO. De eerste flexmeting is begin 2022 gehouden. Met de flexmeting is het 
mogelijk Achterhoekers met een verhuiswens te volgen bij het realiseren daarvan. Zo kan antwoord 

verhuiswens toch verhuis
aangegeven mee te willen werken aan flexmetingen. Aan de eerste flexmeting hebben 4.914 
respondenten deelgenomen, een uitstekende en representatieve respons.

Bijna de helft met verhuiswens inmiddels verhuisd
Van de huishoudens die bij het AWLO in 2021 aangeven te willen verhuizen, was bijna de helft (45%) na 
een jaar al daadwerkelijk verhuisd. Als wordt bedacht dat niet iedere verhuiswens even hard is, is dat een 
hoog aandeel. Het is huurders vaker gelukt hun verhuiswens te realiseren dan kopers en het is 
doorstromers vaker gelukt hun woonwens te realiseren dan starters op de woningmarkt. 

Figuur 3.1: Regio Achterhoek. Realisatie verhuiswens naar positie op de woningmarkt, 2022

Bron: Flexmeting AWLO 2022

Starters slagen minder vaak dan andere groepen
Met name het lage aandeel starters dat er in is geslaagd hun verhuiswens te realiseren is een punt van 

een verhuiswens is er in geslaagd een woning te vinden. Een deel 
van de groep starters ervaart de toegenomen druk en daarmee lagere slaagkansen in de sociale 
huursector (zij hebben nog weinig inschrijftijd opgebouwd), een deel wordt geconfronteerd met een 
gebrek aan goedkope koopwoningen in de regio. Door de gestegen huizenprijzen is er weinig aanbod in 

reden dat het nog niet gelukt is om een woning te vinden, is dat men geen hypotheek kan krijgen. Deze 
uitkomsten benadrukken de grote extra behoefte aan goedkope en betaalbare koopwoningen die uit de 
Woon- en vastgoedmonitor blijkt.
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Doorstromers missen koopappartementen
Een deel van de oudere huishoudens in de regio heeft de wens te verhuizen naar een koopappartement. 
In de praktijk wordt gebrek aan koopappartementen als een belemmering ervaren om te verhuizen. 
Ouderen geven aan dat aantrekkelijk en passend aanbod ontbreekt.

Woningtekort wordt breed gevoeld
Zowel woningzoekenden die op zoek zijn naar een huurwoning als gegadigden voor een koopwoning 
geven aan dat gebrek aan passend aanbod een belangrijke reden is dat het nog niet gelukt is een (andere) 
woning te vinden. Zoekenden naar een koopwoning geven aan dat de kwaliteit van het beschikbare 
aanbod vaak te laag is, woningzoekenden die willen huren wijzen op de minder goede prijs-
kwaliteitverhouding van veel aanbod.

Maar impulsieve verhuizers vinden vaak onverwacht een aantrekkelijke woning
Niet iedereen die is verhuisd, had concrete verhuisplannen. Een (klein) deel van de verhuisden deed dat 

omdat zich onverwacht de kans voordeed naar een aantrekkelijke woning te verhuizen.

Verhuiswens vaak ambitieuzer dan realisatie
De mogelijkheden op de woningmarkt zijn vaak bescheidener dan mensen zich op voorhand voorstellen. 
Men heeft vaak ambitieuzere woonwensen dan verwezenlijkt kunnen worden en stelt de verhuiswens 
naar beneden bij. Een vergelijking tussen de gewenste woning en de woning waarnaar men is verhuisd, 
laat zien dat:

mensen minder vaak in staat waren om te kopen dan zij dachten en vaker dan gewenst gingen huren;
de woning die mensen kochten vaak minder luxueus was dan men voor de verhuizing van plan was.

Figuur 3.2: Regio Achterhoek. Gewenste en betrokken woning naar prijssegment en woningtype, 2022

Bron: Flexmeting AWLO 2022

kopers zijn gaan huren
Van de huishoudens die een woning wilden kopen, is ongeveer de helft daar ook in geslaagd. De andere 
helft is er in de huidige markt niet in geslaagd een woning te kopen en is verhuisd naar een huurwoning,
waarvan de helft naar een sociale huurwoning en de helft naar een huurwoning in de vrije sector. Van de 



 
 

197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022  29 

 

huishoudens die verhuisden naar een huurwoning in de vrije sector, huurt de helft nu een woning met 
 

 

Vestigers vinden een aantrekkelijke woning en leefomgeving in de Achterhoek 
Mensen die zich recent in de Achterhoek hebben gevestigd, is gevraagd wat de reden is dat zij naar de 
Achterhoek zijn gekomen. Voor de meeste vestigers zijn de relatieve betaalbaarheid en de kwaliteit van 
de woningen in een groene en rustige leefomgeving de belangrijkste pullfactoren. Vestigers verhuizen in 
de Achterhoek vaak naar een grote koopwoning in het buitengebied. Driekwart van de vestigers waren 
kopers. Er zijn verschillende redenen waarom vestigers kiezen voor specifieke gemeenten in de 
Achterhoek: 
 Vestigers in Aalten zijn vaak huishoudens die in deze gemeente zijn geboren en getogen en er weer 

terugkeren om in de buurt van familie en vrienden te wonen. 
 Vestigers in Oost Gelre en Oude IJsselstreek komen vaak vanwege de mooie en betaalbare woning. 
 In Doetinchem is de reden om voor de gemeente te kiezen vaker dan in de andere gemeenten werk. 
 In Winterswijk komen vestigers voor de aantrekkelijke omgeving, de natuur en de rust, maar ook 

vanwege de nabijheid van familie en vrienden. 
 

Vestigers komen wonen, maar vaak niet werken 
De meeste van de vestigers in de Achterhoek die aan de flexmeting hebben deelgenomen, kwamen naar 
de Achterhoek voor een aantrekkelijke woning in een fijne woonomgeving. Zij kwamen doorgaans niet 
naar de Achterhoek omdat zij er ook werken. Ruim een kwart (28%) van de vestigers in de Achterhoek 
werkt er ook. Bijna driekwart van de vestigers werkt elders of is gepensioneerd. Daarmee kan worden 
gesteld dat voor het werken aan een meer evenwichtige opbouw tussen werkenden en niet-werkenden 
in de Achterhoek en het trekken van werknemers om de vrijkomende vacatures in de regio in te vullen, 
nog niet de juiste groepen vestigers worden aangetrokken. 
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4  

4.1 Ontwikkeling behoefte wonen met zorg voor ouderen 

Net als de meeste gemeenten in Nederland neemt in de Achterhoekse gemeenten het aandeel oudere 
inwoners de komende jaren verder toe en neemt het aantal jongere inwoners juist af. 
 
Figuur 4.1: Regio Achterhoek. Vergrijzing en ontgroening 2021 - 2035 

 
Bron: Primos prognose 2019, Gelderse variant 
 

Sterk toenemend aandeel oudere ouderen 
Het aandeel inwoners in de leeftijd van 75 jaar en ouder is nu ongeveer 16%. Dit neemt volgens de 
prognose de komende jaren toe naar 21% in 2030 in 23% in 2035. Dat is een toename met meer dan 40%. 
De groep inwoners in de leeftijd tot 65 jaar neemt af van ongeveer 59% nu naar 51% in 2035. De groep 
60  74-

-plussers op de bevolking blijft voor langere tijd een gegeven. 
Door de vergrijzing en ontgroening verandert de balans tussen werkenden en niet-werkenden in de regio. 
Er zijn steeds minder werkenden en steeds meer niet-werkenden. Dat betekent dat er ook steeds minder 
mensen zijn om professionele zorg te leveren aan een steeds groter wordende groep zorgbehoevenden. 
En dat de groep mensen die mantelzorg levert ook steeds ouder wordt. 
 

Inschatting naar vraag wonen met zorg op basis van vitaliteit 
In de praktijk hebben lang niet alle ouderen een zorgvraag. Dat betekent dat zij ook lang niet allemaal 
behoefte hebben aan een  

samenhangt, sluiten wij met onze prognoses aan bij het Zorgtredenmodel van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa)
het zwaarste type zorg is waar zij gebruik van maken.  
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Figuur 4.2: Zorgtredenmodel Nederlandse Zorgautoriteit 

 
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 
 
Met de bevolkingsprognose per leeftijdscategorie voor de Achterhoek en informatie over het zorggebruik, 
bepalen we de toekomstige omvang van de groepen ouderen in de verschillende zorgtreden in de 
gemeente berekenen en vertalen we dit naar de vraag naar verschillende vormen van wonen met zorg.  
 

Sterk toenemende vraag naar levensloopgeschikte woningen en geclusterde 
woonvormen 
Ook in de toekomst wonen de meeste ouderen in een reguliere woning zonder grote zorgbehoefte. De 
toename van oudere huishoudens zal leiden tot een toename van de vraag naar regulier wonen voor 
ouderen. Doordat er straks meer 75- en 85-plussers in de regio wonen, zal de behoefte aan geclusterd 
wonen (met of zonder zorg) echter naar verhouding sterker gaan toenemen dan de vraag naar regulier 
wonen. Het aantal oudere huishoudens in een reguliere woning neemt in de periode tot 2030 toe met 
4.400 en in de periode 2030 - 2040 met nog eens 1.600. Het aantal oudere huishoudens dat idealiter in 
een geclusterde woonvorm woont, neemt in deze perioden toe met 3.100 respectievelijk 3.000. Naarmate 
mensen ouder zijn gaat het vaker om alleenstaanden. 
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Figuur 4.3: Regio Achterhoek. Ontwikkeling behoefte aan wonen voor ouderen naar woon-zorg-vorm, 2021 - 2040

Bron: Bevolkingsprognose Achterhoek, indicatiegegevens CIZ & NZa en bewerking Companen. 

De grootste groei in behoefte aan geclusterd wonen is er bij de groep ouderen die zelfstandig thuis woont 
in een geclusterde woonvorm. De groep dus die nog geen of sporadisch gebruik maakt van zorgaanbod. 

2030 zijn er
met Wlz-zorg neemt verhoudingsgewijs sterk toe (met ruim 60% tot 2040). Getalsmatig gaat het om 
kleinere aantallen plekken.

Figuur 4.4: Regio Achterhoek. Ontwikkeling behoefte aan geclusterde woonvormen, 2021 - 2040

Bron: Bevolkingsprognose Achterhoek, indicatiegegevens CIZ & NZa en bewerking Companen. 

Om het zelfstandig wonen tot op latere leeftijd mogelijk te maken moeten woningen worden aangepast. 
Daarnaast moet er voldoende aanbod van geschikte woningen en nieuwe (geclusterde) woonzorgvormen 
voor ouderen zijn.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2021 2025 2030 2035 2040

Regulier wonen Geclusterd wonen 24-uurszorg SOM 24-uurszorg PG

8.570 9.900
11.650

13.420 14.630
1.350

1.470
1.680

1.980
2.160

1.500
1.690

1.940

2.280
2.500

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2021 2025 2030 2035 2040

Geclusterd wonen 24-uurszorg SOM 24-uurszorg PG



 
 

197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022  33 

 

 
 
Uitkomsten op gemeenteniveau 
Uitkomsten over de behoefte aan wonen met zorg voor ouderen op gemeenteniveau zijn in te zien in de 
dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De informatie over de behoefte aan 
wonen met zorg voor ouderen vindt u in de afdeling Trends en ontwikkelingen onder menu Vraag en aanbod wonen 
en zorg in het dashboard Doelgroep ouderen. 
 

Kwart van de woningvoorraad is levensloopgeschikt; 60% is niet levensloopgeschikt 
te maken 
Op dit moment is een kwart van de woningvoorraad in de Achterhoek geschikt voor mensen met een 
lichte functiebeperking. Nog eens 20% is potentieel geschikt; met een relatief beperkte investering 
geschikt te maken. Bijna 60% van de woningvoorraad is niet levensloopgeschikt en niet geschikt te maken. 
 
Figuur 4.5: Regio Achterhoek. Levensloopgeschiktheid van de woningvoorraad, 2021 

 
Bron: WOZ-registratie gemeenten, bewerking Companen 
 
Corporatiewoningen zijn vaker levensloopgeschikt dan woningen van particuliere verhuurders en 
eigenaar-bewoners. Corporaties hebben ook vaker dan gemiddeld appartementen in hun voorraad. Van 
de corporatiewoningen is bijna 40% geschikt en nog een 10% geschikt te maken. In de koopvoorraad is op 
dit moment het aandeel geschikte woningen het laagst (15%). Het aandeel potentieel geschikte woningen 
is in dit deel van de voorraad naar verhouding groot (bijna een kwart), maar het aandeel ongeschikte 



 
 

197.106 | Update Woon- en Vastgoedmonitor zomer 2022  34 

 

woningen is ook hoger dan gemiddeld (ruim 60%). De geschiktheid van koopwoningen telt getalsmatig 
wel zwaar door, twee derde van de woningvoorraad in de Achterhoek is een koopwoning. 
 

Ligging levensloopgeschikte woningen vaak niet optimaal 
De ligging van de levensloopgeschikte woningen binnen de gemeenten in de Achterhoek sluit niet altijd 
aan bij de woonwensen en de behoeften van oudere inwoners. Juist in centra van gemeenten, waar 
ouderen graag wonen vanwege de nabijheid van voorzieningen, is het aandeel niet-levensloopgeschikte 
woningen vaak hoog. In de onderstaande figuur is dit, ter illustratie, zichtbaar gemaakt voor de 
gemeenten Doetinchem, Winterswijk en Aalten. 
 
Figuur 4.6: Regio Achterhoek. Levensloopgeschiktheid van de woningvoorraad binnen enkele gemeenten, 2021 

 
Bron: WOZ-registratie gemeenten, bewerking Companen 
 
Uitkomsten op gemeenteniveau 
Uitkomsten op gemeenteniveau over de geschiktheid van de woningvoorraad voor bewoners met een lichte 
functiebeperking zijn in te zien in de dashboardomgeving van de monitor. De omgeving is bereikbaar via deze link. De 
informatie over de geschiktheid van de woningvoorraad voor bewoners met een lichte functiebeperking vindt u in de 
afdeling Feitelijke ontwikkelingen in het dashboard Langer zelfstandig wonen. 
 

4.2 Trends en ontwikkelingen wonen met zorg voor ouderen 

Er is een aantal trends en ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de vraag naar wonen met zorg 
voor ouderen. Deze trends en ontwikkelingen zijn uitgebreid besproken tijdens een Woon-zorgpanel op 
30 maart in Varsseveld. Bij het Woon-zorgpanel was een groot aantal vertegenwoordigers aanwezig van 
partijen die betrokken zijn bij wonen met zorg voor ouderen, waaronder naast gemeenten en 
woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners en belangenbehartigers. 
 
Relevante ontwikkelingen die tijdens het woonzorgpanel zijn besproken: 
 Generatiewissel. De vooroorlogse generatie ouderen maakt plaats voor de babyboomgeneratie. Zij zijn 

zelfredzamer, vitaler, hoger opgeleid en hebben meer vermogen omdat zij vaker woning-eigenaar zijn. 
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Deze generatiewissel heeft invloed op de manier waarop ouderen de komende jaren wonen, zowel in 
reguliere woningen als in geclusterde woonvormen. 

 Aanbod schept vraag? Nieuwe aansprekende woonvormen kunnen zorgen voor een grotere vraag. 
Denk aan hybride concepten waar ouderen terecht kunnen als zij nog geen zorgvraag hebben, maar 
meer intensieve zorg kunnen ontvangen als dat nodig wordt. Ook aanbod aan 
meergeneratiewoningen, hofjeswonen en aantrekkelijke ruime appartementen specifiek gericht op 
ouderen kunnen zorgen dat meer ouderen over de streep worden getrokken om de stap te zetten 
naar een geschikte woning. 

 Technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen in de vorm van digitalisering en 
robotisering kunnen van invloed zijn op de manier waarop wordt gewoond en zorg wordt geleverd. 
Onzekere factoren zijn de mate waarin dit door ouderen wordt omarmd. Ligt in technologische 
ontwikkelingen een oplossing voor eenzaamheid onder ouderen? Is er een link met verschillende 
leefstijlen? 

 Houdbaarheid van Noaberschap. Op elkaar passen en er voor elkaar zijn zit in het DNA van de 
Achterhoek. Maar is dit vol te houden als de door de vergrijzing de balans tussen mensen die zorg 
nodig hebben en mensen die kunnen zorgen verder scheef trekt? En welke ondersteuning is daarbij 
nodig? Of is er geen probleem? 

 Extramuraal verzilveren Wlz-zorg. Er worden geen traditionele verpleeghuisplekken meer toegevoegd. 
Meer intensieve zorg wordt extramuraal verzilverd in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT), 
een Modulair Pakket Thuis (MPT) of met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wordt een toename 
voorzien van het gebruik van VPT, MPT en PGB en is dit altijd (fysiek of logistiek) mogelijk? 

 
De aanwezigen bij het woonzorgpanel waren van mening dat de generatiewissel, het fenomeen dat 
zwaardere zorg thuis wordt geleverd en het feit dat aantrekkelijk aanbod nieuwe vraag schept de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn voor de Achterhoek in de komende jaren. 
 

Nieuwe generatie vraagt andere woonkwaliteit 
Het beeld bij de aanwezigen is dat de nieuwe generatie ouderen onafhankelijker is dan de vorige 
generatie. Men is gehecht aan de eigen vrijheid en gewend aan een ruime woning in een aantrekkelijke 
woonomgeving. Het traditionele beeld van geclusterde woonvormen (aanleunwoningen, serviceflats) 
past niet bij de woonwensen van deze generatie. Veel van het nieuwe en aantrekkelijke aanbod dat 
momenteel wordt ontwikkeld, is in de beleving van de aanwezigen bij het panel te duur en zeker voor 
alleenstaande ouderen vaak niet betaalbaar. Daarbij is er een sterke behoefte om in de eigen 
woonomgeving te blijven, waar men het sociale netwerk heeft. Dit wordt gezien als een van de redenen 
dat mensen wachten tot het echt niet meer gaat voor zij verhuizen. 
 

Is langer zelfstandig thuis wonen op termijn houdbaar? 
Er werden tijdens het woonzorgpanel kanttekeningen geplaatst bij de tendens en de wens om zo lang 
mogelijk thuis te wonen, vooral vanuit het perspectief van het kunnen leveren van zorg. Zo werd gewezen 
op de noodzaak van het gebruik van tilliften bij mensen met overgewicht. Dit is alleen mogelijk in een 
instelling en niet als zorg thuis wordt geleverd. Daarbij moet niet verwacht worden dat zware zorg thuis 
op elke plek geleverd kan worden. In het buitengebied op grote afstand van zorgsteunpunten is dit geen 
realistische optie.  
Ook werd gewezen op de belasting die langer zelfstandig thuis wonen heeft op de huisartsenzorg. En er 
werd gewezen op de noodzaak de toekomstige zorgvraag niet zo sterk te laten toenemen als nu het beeld 
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is; door te streven naar een gezondere leefstijl van mensen waardoor in de toekomst minder zorg nodig 
is. 
Hoe dan ook zal de zorgvraag in de toekomst sterk toenemen en neemt het aantal mensen dat zorg kan 

worden, dat de locatie waar zorgwoningen worden toegevoegd moet aansluiten bij de logistieke 
processen van zorgaanbieders. Het be - en 
welzijnsketen. 
 

Aantrekkelijk aanbod schept vraag, maar niet al het aanbod kan nieuw zijn 
Nieuw aantrekkelijk aanbod schept vraag. Dit gegeven werd tijdens het woonzorgpanel als erg belangrijk 
gezien in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. Nieuwe 

geschikte woning en daarmee een vaak grote woning vrij te maken voor andere groepen op de 
woningmarkt. Een kanttekening die werd gemaakt is dat hoge prijzen mensen kunnen afschrikken. Ook 
wordt er op gewezen dat nieuw aanbod maar een klein deel is van het totale aanbod en een groot deel 
van de oplossing voor de woonvraag van ouderen in de bestaande woningvoorraad moet worden 
gevonden. Er werd tijdens het panel op gewezen dat corporaties de afgelopen tijd weinig voor ouderen 
geschikte woningen hebben toegevoegd. Corporaties wijzen er op dat het niet verstandig is alleen naar 
de doelgroep ouderen te kijken bij het toevoegen van woningen. Op een gegeven moment is de piek in 
het aantal oudere inwoners voorbij en moeten woningen ook voor andere groepen aantrekkelijk zijn. 
 

Terughoudendheid ten aanzien van inzet technologie in zorg 
Ten aanzien van de inzet van nieuwe technologische mogelijkheden om de druk op de zorg te 
verminderen, bleek het panel terughoudend. Het algemene beeld was dat de inwoners van de Achterhoek 
hechten aan fysiek contact met zorgaanbieders. Ook wordt technologie niet echt gezien als een oplossing 
voor eenzaamheid. Eenzaamheid onder ouderen wordt wel als een zeer groot probleem gezien voor de 
komende periode, maar men ziet technologie niet als een oplossing op dit punt. Technologie zou wel goed 
kunnen worden ingezet in het kader van veiligheid, bijvoorbeeld om te detecteren of iemand is gevallen. 
De kanttekening is dat het ook niet prettig is om altijd op afstand in de gaten te worden gehouden. 
 

4.3 Wonen met zorg overige kwetsbare groepen 

Tijdens het woonzorgpanel is ook stilgestaan bij andere kwetsbare groepen en hun behoefte aan wonen 
met zorg, met name de groep mensen met een verstandelijke beperking (VG) en mensen in Beschermd 
Wonen. De tendens is dat mensen met deze achtergronden minder vaak in instellingen wonen en vaker 
in de wijk wonen (extramuralisering) en dat mensen met deze achtergronden ook vaker in de kleinere 
gemeenten wonen waar zij vandaan komen en minder vaak in de grotere gemeenten blijven waar de 
instellingen staan. 
 

Goede organisatie woningaanbod en ondersteuning essentieel 
De deelnemers aan het woonzorgpanel benadrukken dat het voor het goed functioneren van het 
uitstromen van kwetsbare groepen essentieel is dat zorg en ondersteuning goed georganiseerd zijn. Als 
zich problemen voordoen bij mensen die zelfstandig wonen moet onmiddellijk professionele hulp en 
ondersteuning geboden kunnen worden. Er wordt gesignaleerd dat er weerstand is onder reguliere 
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wijkbewoners tegen de komst van mensen die uitstromen uit een instelling omdat men overlast vreest. 
Ook wordt er gesignaleerd dat men zich daardoor extra snel ergert. De ontwikkeling van extramuralisering 
vraagt tolerantie van inwoners. Begrip ontstaat als men elkaar leert kennen. Dat gaat niet vanzelf en moet 
georganiseerd worden. 
Er wordt door de deelnemers aan het woonzorgpanel nadrukkelijk benoemd dat zelfstandig wonen in een 
wijk, al dan niet met ambulante begeleiding, niet voor elke persoon is weggelegd. Een deel van de 
doelgroep is hier niet toe in staat en moet in een instelling kunnen blijven wonen. 
Deelnemers aan het panel constateren dat de uitstroom moeizaam verloopt door gebrek aan 
beschikbaarheid van passende woningen. Daardoor blijven mensen die kunnen uitstromen te lang op een 
dure plek in een instelling wonen. Daarnaast wo
gebaat zou zijn als men weer (tijdelijk) terug zou kunnen naar een instelling als dat nodig is. Nu is het 
eenrichtingsverkeer, als je bent uitgestroomd kun je niet meer terug. 
 

Professionele noaberschap nodig 
De organisatie van extramuralisering en decentralisatie van de uitstroom vraagt samenwerking en 
professionele knowhow. Daarvoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen. 

wezigen regionaal beleid voor komen. Er wordt 
gesignaleerd dat capaciteitsproblemen bij gemeenten momenteel soms voor bottlenecks zorgen. 
Een suggestie die wordt gedaan is dat het ook mogelijk is om op instellingsterreinen reguliere woningen 
neer te zetten 
ondersteuning voordelig zijn. 
 

Meer pro-activiteit nodig om tijdig te signaleren 
Deelnemers aan het woonzorgpanel wijzen er op dat de zorg vaak nog te reactief is. Er wordt gewacht tot 
er sprake is van klachten of ziekten en dan wordt gereageerd. Het zou beter zijn meer in te zetten op 

moeten zijn om mensen beter te helpen, niet om zorgkosten te besparen. Er wordt gewezen op de 
 

Ook wordt er op gewezen dat er meer aandacht moet zijn voor signalering door de inwoners van de regio 
zelf, en dat moet worden ingezet op preventie door in te zetten op een gezonde leefstijl. Hier is weer 
nauwe samenwerking tussen zorgketens en de gemeenten voor nodig. 
 


