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Voorwoord 

De druk op de woningmarkt is enorm. Omdat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen beschikbaar 

moet zijn, wordt het realiseren van flexwoningen steeds belangrijker. Hoewel overheden, 

woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen nut en noodzaak van flexibele 

woonoplossingen inzien, leven er nog wel veel vragen. Bij het realiseren van flexwoningen lopen 

betrokkenen tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met 

weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties en hoe krijg je de businesscase rond? In deze 

publicatie geven we antwoord op deze (en meer) vragen.  

 

Ondersteuning  

Om aan de woningbehoefte te voldoen, zijn flexibele woonoplossingen hard nodig. Het kan hierbij gaan 

om verplaatsbare woningen, maar ook over het langer aanhouden van een pand dat gesloopt wordt en 

tijdelijk wordt gebruikt als woonruimte. Of over het gebruik van een tijdelijk braakliggend stuk grond, of 

een permanent gebouw met mensen die er tijdelijk wonen. Verschillende organisaties helpen 

gemeenten, woningcorporaties en andere partijen op weg bij het realiseren van flexwoningen. Zes 

belangrijke partijen zijn het Rijk (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), de Taskforce 

Versnelling Tijdelijke Huisvesting, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Aedes, het 

Expertisecentrum Flexwonen en Platform31. Deze partijen ondersteunen met financiering, 

mogelijkheden, kennis en ervaring. 

 

Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker  

In november 2022 organiseerden deze partijen het webinar ‘Flexwonen: meer, beter, sneller en 

gemakkelijker’.1 Minister Hugo de Jonge opende het webinar doo r zijn visie op flexwonen te delen. Zijn 

toespraak leest u op de volgende pagina. De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting deelde d e 

inhoudelijke contouren van de stimuleringsregeling. Daarna gaf een panel van deskundigen antwoord 

op diverse vragen over flexwonen. De deelnemers kregen de kans om voorafgaand aan en tijdens het 

webinar vragen te stellen.  

 

Omdat er tijdens het webinar onvoldoende tijd was om alle vragen te beantwoorden, bundelen we in 

deze publicatie 33 belangrijke vragen over flexwonen. En we geven antwoord op die vragen. Diverse 

praktische ‘hoe dan’ vragen passeren de revue. Met als doel: de realisatie van flexwonen in  de praktijk 

te versnellen, verbeteren en vergemakkelijken.  

  

_________ 
1 Kijk het webinar terug: https://www.platform31.nl/nieuws/fl exwonen-meer-sneller-beter-gemakkelijker 

https://www.platform31.nl/nieuws/flexwonen-meer-sneller-beter-gemakkelijker
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Inleiding: de noodzaak van flexwonen 

Hieronder staat de uitgeschreven toespraak van Hugo de Jonge, minister voor 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij gaf deze toespraak tijdens het 

webinar van 15 november 2022.  

 

Flexwonen is een belangrijk thema. Het woningtekort is zo enorm groot d at we 

allemaal wel iemand kennen die hiervan last heeft en daardoor een grote stap 

in zijn of haar leven moet uitstellen. Dat geldt voor veel mensen om ons heen, 

maar vooral ook voor mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning; voor 

statushouders die daardoor langer in een AZC moeten zitten; voor een hele grote groep mensen in 

Nederland waarvoor wij te zorgen hebben. Deze mensen moeten allemaal veel te lang wachten op een 

huis. 

 

Natuurlijk moeten we er alles aan doen om de woningbouw te versnellen. Dat valt alleen niet mee, 

omdat we van alle kanten wind tegen hebben: of het nou stikstof is, rente, inflatie, of stijgende 

bouwkosten. En tegen die tegenwind in zullen we sneller moeten gaan bouwen. 

 

De snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen is via flexbouwen. Vandaar dat dit 

zo’n belangrijk thema is voor ons. Voor de mensen die op de wachtlijst staan voor sociale 

huurwoningen, voor statushouders die in een AZC wachten om nu daadwerkelijk een eigen woning te 

kunnen bemachtigen. Voor al die mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een huis is flexbouw 

een hele belangrijke oplossing. En daarom hebben we gezegd: we willen als doel stellen dat we 37.500 

flexwoningen gaan bouwen in 2022, 2023 en 2024; 7.500 dit jaar, 15.000 volgend jaar en 15.000 het 

jaar daarna. 

 

Het zou best kunnen dat we de 7.500 dit jaar niet helemaal gaan halen en dat betekent dat de 

doelstelling voor de komende jaren alleen maar groter wordt. We moeten van elkaar leren. Gemeenten 

zijn inmiddels samen met woningcorporaties gedreven om flexwoningen te gaan bouwen. We weten 

tegelijkertijd ook dat we nog een enorme weg te gaan hebben, of het nu gaat over de 

vergunningverlening, een opdrachtverlening voor de bouw, of over het opschalen van de 

productiecapaciteit.  

 

Ik wil graag toelichten hoe we willen helpen om daar te komen. Allereerst is er een stimuleringsregeling 

van 100 miljoen euro. Deze is inmiddels ruim overtekend en helpt veel gemeenten om de onrendabele 

top af te dekken. 

 

Als tweede willen we over enkele weken een herplaatsingsgarantie gereed hebben. Met deze 

herplaatsingsgarantie wordt het risico van kosten die samenhangen met het verplaatsen, of eigenlijk het  

niet kunnen verplaatsen van woningen op enig moment, zoveel mogelijk beperkt.  

 

Als een locatie over tien jaar voor iets anders nodig is, dan betekent dat dus dat we over tien jaar 

moeten zorgen dat er een alternatieve locatie is. Als dat niet zo is, hebben corporaties geen 

huurinkomsten op dat moment en dat belemmert hen natuurlijk in de afschri jving. Daarvoor komt dus 

een herplaatsingsgarantie. Dat begint met het maken van bestuurlijke afspraken dat herplaatsing 

plaatsvindt binnen de gemeente, binnen de regio of anders binnen de provincie. 

 

https://www.platform31.nl/nieuws/flexwonen-meer-sneller-beter-gemakkelijker
https://www.platform31.nl/nieuws/flexwonen-meer-sneller-beter-gemakkelijker
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Ik wil daar eigenlijk ook nog een fysieke herplaatsingsgarantie aan toevoegen en met een aantal 

gemeenten in Nederland afspreken dat als een woning niet hier geplaatst kan worden, dat die dan in 

ieder geval daar geplaatst kan worden. Maar het kan zijn dat die kosten ook nog afgedekt moeten 

worden. Daar maken we dus een garantieregeling voor. Dit is best een ingewikkelde regeling, maar we 

hopen er over een aantal weken mee gereed te zijn. 

 

Nu wordt vaak eerst een locatie gezocht en daar wordt dan over vergaderd met de gemeenteraad. 

Daarna wordt het bestemmingsplan gewijzigd en pas daarna wordt de bestelling geplaatst bij de 

fabrikant. Maar wat we nu willen is dat de producenten voor flexwonen vol gaan opschalen. Dus hebben  

we gezegd dat het verstandig is om vooruit te bestellen. Daarom heb ik het Rijksvastgoedbed rijf 

opdracht gegeven om alvast 2.000 flexwoningen te bestellen. De voorlopige gunning hiervoor is 

gegeven, maar er zijn nog woningen beschikbaar. We zijn hiervoor op zoek naar een duo van een 

gemeente en een corporatie, die samen deze flexwoningen willen plaatsen. Door die collectieve inkoop 

versnellen we. 

 

Tot slot hebben we een Taskforce ingericht die fantastisch werk doet. Zij ondersteunen gemeenten bij 

het doorlopen van de RO-procedures, bij het beoordelen van de locatie en de businesscase. Zij kunnen 

heel concreet ondersteuning bieden aan gemeenten en corporaties die nadenken over flexwonen. 

 

Kortom, de stimuleringsregeling, een herplaatsingsgarantie, de collectieve inkoop van flexwoningen en 

de Taskforce, die gemeenten concreet helpt om de RO-procedures of de businesscase na te rekenen. 

Dus we helpen heel concreet in al die gevallen waar gemeenten zeggen: “doe ons maar flexwoningen”.  

 

En dan tot slot: wij kunnen natuurlijk nog zo dapper ons best doen met onze Taskforce, onze 

regelingen, onze garantie en onze collectieve inkoop, maar uiteindelijk komt het aan op gemeenten en 

corporaties. Wij kunnen helemaal niets zonder gemeenten en corporaties. Het allerbel angrijkste daarbij 

is het zoeken en vinden van geschikte locaties én het echt doorzetten van de beslissing daar 

flexwoningen te bouwen. 

 

En dan snap ik natuurlijk dat je ook denkt vanuit het risico. Wat als ik de woningen niet kan herplaatsen 

over een tijdje? Wat als er gedoe is in de buurt en ze helemaal geen flexwoningen willen? Daar gaan 

wij bij helpen. Belangrijk is om de juiste wegen te vinden om de acceptatie goed te krijgen in zo’n wijk. 

Er zijn steeds meer gemeenten die daar ervaring mee hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je met 

allerlei risico’s zit, maar tegelijkertijd zou ik echt willen benadrukken hoe nodig het is dat we tempo 

maken. 

 

We hebben de afgelopen jaren sowieso veel te weinig gebouwd; veel te weinig sociale huurwoningen 

ook. Dus we moeten in de komende periode veel meer sociale huurwoningen neerzetten. De 

allersnelste weg om dat te doen is via flex. Niet alleen voor statushouders, maar juist ook voor andere 

spoedzoekers en voor mensen die al heel lang op een wachtlijst staan. De wonin gnood is op dit 

moment zo groot, dat dit voor heel veel mensen een reëel probleem is in hun leven. We moeten met 

elkaar proberen daar doorheen te breken en daar heb ik jullie voor nodig. Ik kan dat niet in mijn eentje. 

Ik zal dat echt samen met gemeenten en corporaties moeten doen. Dus tot slot: ik reken op jullie! 
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33 Vragen en antwoorden over 
flexwonen 

Wat, waarom, waar en hoe?  
Flexwonen: wat is dat, waarom is dat nodig, waar kan dat en hoe werkt het? 

 

 

1. Wat is flexwonen? 

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer wordt flexwonen in 2019 als volgt gedefinieerd: “Met 

flexwonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het 

tijdelijk karakter van tenminste één van de volgende aspecten: de woning zelf, de bewoning (via het 

gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt 

geplaatst. Het gaat meestal om woningen van bescheiden omvang die zowel via transformatie als door 

nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd”.2 

 

Flexwonen kan dus gaan over verplaatsbare woningen, maar ook over het langer aanhouden van een 

pand dat gesloopt wordt en tijdelijk wordt gebruikt als woonruimte, of het gebruik van een tijdelijk 

braakliggend stuk grond, of over een permanent gebouw met mensen die er tijdelijk wonen. 

Er worden verschillende en gerelateerde termen gebruikt, die elkaar raken of soms overlappen: 

flexwonen, flexibel wonen, flexibele woonoplossingen, een flexibele huisvestingsschil, flexibele 

huisvesting; dynamiek op de woningmarkt, tijdelijk wonen, tijdelijke woonunits, verplaatsbare woningen, 

flexwoningen, flexbouwen, woningen voor spoedzoekers, of outsiders op de woningmarkt. 

 

 

 

 

2. Waarom flexwonen? 

Prettig en betaalbaar wonen moet voor iedereen beschikbaar zijn en soms ook met spoed. Denk daarbij 

aan studenten, flexwerkers of arbeidsmigranten, uitstromers uit de opvang of aan iemand die net 

gescheiden is. Flexwonen kan als tijdelijke oplossing uitkomst bieden. Het biedt een mogelijkheid om op 

korte termijn te voorzien in de prangende woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van 

permanente woningen. De bouwtijd en vaak ook de RO-procedures voor flexwoningen zijn korter dan 

bij reguliere woningbouw.  

 

Een flexibele huisvestingsschil rondom de woningmarkt kan spoedzoekers sneller voorzien van 

woonruimte en kan bovendien schommelingen in vraag en aanbod opvangen. Het kabinet stimuleert 

daarom dat er de komende jaren duizenden van dit soort wo ningen bijkomen, huizen die als het nodig 

is na tien of vijftien jaar weer verdwijnen of verplaatst worden naar een andere locatie.  

 

Flexwonen is een aanvulling op reguliere vormen van huisvesting en zorgt voor woonruimte die er 

anders niet of niet tijdig  zou zijn. Flexwonen betekent alvast wonen terwijl je wacht. De wachttijd telt 

(meestal) gewoon door. Flexwonen is een alternatief voor niet wonen. 

 

_________ 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kam erbrief-over-stimuleringsaanpak-fl exwonen  

Bekijk deze korte animaties over flexwonen: 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/flexwonen/videos 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-stimuleringsaanpak-flexwonen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/flexwonen/videos
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3. Wat is de waarde van flexwonen naast regulier wonen? 

Flexwoningen kunnen sneller gerealiseerd worden dan permanente woningen en op plekken staan 

waar permanent wonen niet kan. Flexwonen biedt voor verschillende doelgroepen een oplossing: 

woningzoekers krijgen sneller een tijdelijke won ing om van daaruit naar een vervolg te zoeken; dat biedt 

oplossingen voor starters, herstarters en nieuwkomers. Daarmee zorgt flexwonen ook voor een snellere 

doorstroom in de asielketen. De extra woningen die worden gebouwd, vormen een flexibele schil in d e 

woningmarkt waardoor beter met schommelingen in vraag en aanbod meebewogen kan worden. 

 

4. Waar kan ik voorbeelden van flexwonen vinden? 

Er zijn inmiddels vele honderden voorbeelden van allerlei vormen van flexwonen. Het Expertisecentrum 

Flexwonen bracht deze op de kaart van Nederland in beeld en actualiseert deze voortdurend. Bekijk de 

praktijkvoorbeeldenkaart op de website van het Expertisecentrum Flexwonen .  

 

5. Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen? 

Geschikte locaties voor flexwoningen zijn grondposities en leegstaande gebouwen. Het Kadaster en de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkelden een locatiescan waar partijen gebruik van 

kunnen maken. De Taskforce Versnelling  Tijdelijke Huisvesting heeft zicht op het aanbod via de 

aangemelde en geïdentificeerde projecten, en biedt ondersteuning bij het opsporen van kansrijke 

locaties en gebouwen. Een andere optie is het plaatsen van lichtgewicht woningen op gebouwen met 

platte daken. Momenteel wordt verkend hoe kansrijk dit idee is en wat mogelijkheden tot opschaling 

zijn. 

 

  

https://flexwonen.nl/praktijkvoorbeelden/
https://www.kadaster.nl/-/flexwonen-sneller-realiseren-met-locatiescan
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Bewoners  
Flexwonen biedt snelle en tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers . Wie zijn dat dan en 

hoe kom ik daarachter? 

 

6. Wat is de behoefte aan flexwonen in mijn gemeente? 

Flexwonen kan allerlei groepen spoedzoekers aan woonruimte helpen, woonruimte die ze zonder 

flexwoning niet zouden hebben gehad. Iedereen kan een spoedzoeker zijn of worden. Van dakloze tot 

expat, van afgestudeerde tot zwerfjongere en van een stel dat in scheiding ligt tot iemand met een 

tijdelijke baan aan de andere kant van het land. Van alle woningzoekenden schatten we het aantal 

spoedzoekers op zo’n tien procent.  

 

Doelgroepen en aantallen mensen verschillen per gemeente. Het Expertisecentrum Flexwonen en 

Platform31 stelden een handleiding voor gemeenten op: ‘Aan de slag met flexwonen ’, met een 

stappenplan om zelf de behoefte aan flexwonen voor verschillende doelgroepen in beeld te brengen, en 

kansen voor realisatie te (leren) zien, en benutten. 

 

7. Voor wie zijn flexwoningen bedoeld? 

Flexwonen is in eerste instantie bedoeld als een extra aanbod van huisvesting. Woonruimte die snel 

beschikbaar is en tegemoet komt aan de behoefte van spoedzoekers. Deze woonruimte is meestal van 

tijdelijke aard. Flexwonen is bedoeld voor alle soorten spoedzoekers; dat zijn alle mensen die niet de 

tijd hebben om eerst jaren te wachten of te sparen voor een koophuis. Flexwonen biedt extra 

woonruimte voor mensen die anders géén woonruimte zouden hebben. Flexwonen is daarmee 

aanvullend op het reguliere woningaanbod.  

 

Flexwonen is bedoeld als tijdelijk wonen. Woningcorporaties kunnen de wachttijd voor ingeschreven 

woningzoekenden laten doorlopen bij een tijdelijke bewoning, en doen dat meestal ook. Flexwonen is 

dan ‘wonen terwijl je wacht’. Na afloop van het huurcontract heeft een bewoner geen recht op 

vervangende woonruimte. Dit is al bekend bij het aangaan van het contract. Tegelijkertijd is de 

consequentie hiervan dat flexwonen niet voor alle huishoudens geschikt is; je moet wel met de 

tijdelijkheid kunnen omgaan. Voor sommige kwetsbare bewoners is tijdelijkheid geen goede optie. 

 

8. Zijn flexwoningen ook geschikt voor specifieke aandachtsgroepen? 

Flexwoningen kunnen voor specifieke aandachtsgroepen worden bestemd, zoals Oekraïense 

ontheemden, vluchtelingen met of zonder verblijfsstatus, arbeidsmigranten, dak - en thuislozen, mensen 

met sociale en/of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling en 

studenten. Hoe en voor wie flexwoningen worden ingezet, is aan gemeenten, corporaties en andere 

exploitanten.  

 

Flexwoningen kunnen voor een specifieke groep worden bestemd, maar dat kan soms weerstand 

oproepen bij omwonenden. Een an twoord daarop is om de extra woonruimte – wat flexwonen per 

definitie oplevert – tegemoet te laten komen aan de woonbehoefte van alle woningzoekenden, en niet 

één specifieke aandachtsgroep. Laat de omwonenden zien dat de nieuwe woningen ook zijn bedoeld 

voor de overbuurjongen die nu eindelijk het huis uit kan. En er is daarnaast plaats voor een aantal 

mensen vanuit aandachtsgroepen. Platform31 schreef een publicatie over flexwonen als mogelijkheid 

voor uitstromers uit de zorg. Deze publicatie vindt u op de website van Platform31. 

 

 

 

https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/flexwonen-als-opstap-naar-zelfstandig-wonen
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9. Kunnen verschillende doelgroepen in één gebouw wonen? 

Er bestaan inmiddels tientallen voorbeelden van gebouwen waar verschillende doelgroepen gemengd 

wonen. Dat kan per vleugel, per verdieping, per gang of helemaal gespikkeld. Er bestaan allerlei 

combinaties van ouderen, studenten, werkende jongeren, statushouders, uitstromers uit de zorg, (ex-) 

daklozen, bankslapers, expats, gescheiden mensen, et cetera. Voor gemengd wonen wordt ook wel de 

term ‘magic mix’ gebruikt. Hierbij bestaan labels van ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners, waarbij een 

zeker evenwicht nodig is.  

 

De ervaring leert dat bewoners niet lukraak kunnen worden geplaatst. Zo’n magic mix werkt bij 

gemotiveerde bewoners (ze moeten met anderen willen en kunnen wonen), selectie aan de poort (op 

motivatie en geschiktheid), en (sociaal) beheer. Bij grotere complexen zijn vaak professionele 

beheerders aanwezig. Soms krijgen enkele bewoners een rol bij de introductie van nieuwe bewoners, 

bij sociale cohesie en bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten in het complex. Hier staat 

meestal een huurkorting tegenover. Meer informatie over het mengen van doelgroepen in één gebouw 

vindt u in de publicaties ‘De magic mix’ en ‘De magix mix – de update’. 

 

 

 

10. Wie wonen er in flexwoningen? 

Er zijn diverse lokale onderzoeken, berichten en interviews, waarin bewoners van flexwoningen centraal 

staan. Veel van deze informatie blijft lokaal. Bewoners blijken heel verschillend qua achtergrond en 

motivatie. Ze zijn doorgaans erg blij met hun woning, maar maken zich soms zorgen over 

vervolghuisvesting. De meesten van hen slagen daar wel in, maar dat is mede afhankelijk van de lokale 

woningmarkt. Het is hierbij erg nuttig als de gebouweigenaar, vaak een woningcorporatie, helpt, 

stimuleert en ondersteunt met vervolghuisvesting. Dit gebeurt echter niet altijd vanzelf.  

 

Bewoners komen met verschillende motieven in een flexwoning terecht: “ik had hiervoor een kamer bij 

een louche verhuurder”, “ik kreeg een baan 120 km verderop”, “mijn leven stond opeens op zijn kop” en 

“mijn studentencontract liep af”. In de publicatie 10 spoedzoekers aan het woord  vertellen tien 

bewoners hun verhaal.  

https://www.platform31.nl/publicaties/de-magic-mix
https://www.platform31.nl/publicaties/de-magix-mix-de-update
https://www.platform31.nl/publicaties/10-spoedzoekers-aan-het-woord
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11. Hoe maak je een fijne woonomgeving? 

Flexwonen kan bestaan in alle gemeenten en op alle soorten locaties. Als flexwoningen in een 

bestaande woonwijk worden gerealiseerd, is de woonomgeving er al en ligt het accent op verbinding 

met de buurt en het samen wonen van nieuwe en oude bewoners. Flexwoningen kunnen ook worden 

ontwikkeld als een aparte buurt op een meer afgelegen locatie. Bijvoorbeeld aan de rand van de stad. 

Of als placemaking bij de transformatie van een oud bedrijventerrein of een nieuw uitleggebied. Bij het 

creëren van nieuwe buurten, is het van belang om extra aandacht te besteden aan een prettige 

omgeving. Bijvoorbeeld door gemotiveerde bewoners te betrekken. Zij kunnen samen dingen 

organiseren of bepaalde voorzieningen delen, zoals de tuin.  

 

12. Hoe hoog mag de huur voor flexwoningen zijn? 

Voor flexwoningen geldt hetzelfde als voor permanente woningen. De maximaal redelijke huur wordt 

bepaald door de punten in het woningwaarderingsstelsel. In 2022 is 763,47 euro de maximale huur bij 

nieuwe verhuring van een sociale huurwoning. De meeste flexwoningen zijn woningen in de sociale 

huursector. Ook de aanvullende regels voor woningcorporaties zijn van toepassing op flexwoningen. 

Het is mogelijk om de huurprijs af te stemmen op de doelgroep. Zo wordt de huur voor jongeren onder 

23 jaar vaak onder de kwaliteitskortingsgrens gehouden om huurtoeslag mogelijk te maken. In 2022 is 

dit 442,46 euro. Corporaties en marktpartijen kunnen ook flexwoningen in het middensegment 

realiseren. Er zijn immers ook mensen die een redelijk inkomen hebben, maar to ch een acute 

woningvraag hebben. Bij middenhuur gaat het om het niet gereguleerde segment. 
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Wet- en regelgeving  
In de Toolbox van de Taskforce worden tal van juridische onderwerpen behandeld die 

relevant zijn voor flexwonen. Deze volgen de vijf fasen bij vastgoedontwikkeling: 

initiatief, haalbaarheid, realisatie, exploitatie en herplaatsing/exit.  

 

13. Wat is er mogelijk op het gebied van tijdelijke woonduur en huurcontracten?  

Er zijn meerdere opties voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten voor woonruimte:  

• Huurovereenkomsten 'naar zijn aard van korte duur'.  

Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor noodopvang. Ook de huur van een vakantiehuisje valt 

hieronder. Hier geldt geen huurbescherming voor.  

• Tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar. Bij 

zelfstandige woonruimte heeft de woning een eigen toegang en eigen voorzieningen zoal s een 

keuken en sanitair. Het huurrecht is van toepassing en het tijdelijke huurcontract eindigt na 

maximaal twee jaar. 

• Tijdelijke huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar. Bij 

onzelfstandige woonruimte (kamers) worden de toegang en andere voorzieningen, zoals de 

keuken en het toilet, gedeeld met andere bewoners. Ook hier is het huurrecht van toepassing, 

maar het contract eindigt na maximaal vijf jaar. 

• Huurovereenkomsten voor specifieke doelgroepen 

Dit zijn bijvoorbeeld woningen voor jongeren (met een huurcontract voor vijf jaar voor jongeren 

tussen 18 en 28 jaar) en woningen voor studenten en promovendi (met een campuscontract).  

 

Ook de Leegstandwet en de bruikleenovereenkomst kunnen relevant zijn bij flexwonen. Onder de 

Leegstandwet kunnen woningen verhuurd worden die op de nominatie staan voor sloop, renovatie of 

verkoop. Voor deze tijdelijke verhuur moet de verhuurder een vergunning aanvragen bij de gemeente. 

De bruikleenovereenkomst is geen huurovereenkomst, maar een  overeenkomst waarmee een object 

(de woning) tegen een onkostenvergoeding kan worden gebruikt, ook wel anti -kraak genoemd. 

Leegstandbeheerders gebruiken deze vorm vaak. Huurbescherming ontbreekt. 

 

Aedes en Platform31 stelden modelcontracten op toen de Woningwet in 2016 mogelijkheden voor 

tijdelijke verhuur verruimde. Meer informatie hierover vindt u: 

• Op de website van Platform31 

• Op de website van Aedes 

• In de Toolbox van de Taskforce Versnelling Tijd elijke Huisvesting 

• Op de website van de Woonbond  

 

In 2021 kwam hier nog een mogelijkheid bij, namelijk het tijdelijk verhuren van flexwoningen tot het 

einde van de omgevingsvergunning. Dit maakt een langer durend huurcontract mogelijk, biedt 

bewoners meer zekerheid en voorkomt zogenaamd ‘snijverlies’ voor verhuurders (als ze de laatste paar 

maanden niet meer kunnen verhuren). 

 

14. Kunnen er vanwege de urgentie van de huisvestingsproblematiek uitzonderingen worden 

gemaakt op bepaalde normen, zoals bijvoorbeeld normen uit de Wet geluidhinder of 

milieunormen? 

Nee, vanwege de urgentie van de huisvestingsproblematiek kunnen geen uitzonderingen worden 

gemaakt op bepaalde normen. Voor tijdelijke huisvesting geldt echter wel dat bij een tijdelijke exploitatie 

van tien jaar of minder de geluidsnormen in de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 2012 in beginsel 

niet van toepassing zijn. Toch spelen deze normen een belangrijke rol bij de afweging of een tijdelijke 

https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox
https://www.platform31.nl/nieuws/modelcontracten-voor-tijdelijke-verhuur
https://aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/modelovereenkomsten-tijdelijke-verhuur-beschikbaar
https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox/over-de-toolbox/
https://www.woonbond.nl/woning-zoeken-recht/tijdelijk-huren#dossier-alle-onderwerpen
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afwijking van het bestemmingsplan vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. Volgens de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State moet worden meegewogen of in het kader van geluid een 

aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden gegarandeerd. Daarnaast biedt de Crisis- en herstelwet de 

mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van geluidsnormen. Meer informatie over geluid en 

tijdelijke huisvesting is te vinden in de Toolbox van de Taskforce. Ook kunnen de Taskforce en het 

Expertteam Woningbouw van RVO hierbij ondersteunen. 

 

 

 

15. Belemmeren parkeernormen de realisatie van flexwoningen? 

Meer woningen en meer bewoners in een gebied hebben consequenties voor de mobiliteit, het aantal 

auto’s en benodigde parkeerplekken. Gemeenten hanteren hier normen voor. Over de toepassing van 

parkeernormen beslist de gemeente en daarbij is veel flexibiliteit mogelijk. Voor veel vormen van 

flexwonen ligt een veel lagere parkeernorm dan voor ‘gewoon wonen’ voor de hand.  

 

16. Waar en hoe kan tijdwinst geboekt worden in RO-procedures? 

Er kan in ruimtelijke procedures veel tijd worden gewonnen door de procedure goed te organiseren. 

Bijvoorbeeld door aan de start van de procedure te inventariseren welke documenten en onderzoeken 

nodig zijn en met alle betrokken partijen af te stemmen wie op welk moment aan zet is. Een efficiënte 

organisatie van de procedure, kan de beslistermijnen flink verkorten. Daarnaast is er tijd te winnen door 

te kiezen voor een gedoogconstructie. Een gedoogconstructie geeft de mogelijkheid om te beginnen 

met de realisatie van een tijdelijk huisvestingsproject, terwijl er nog geen omgevingsvergunning is 

verleend. Tot slot is het mogelijk om een procedure voor een kruimelafwijking en projectafwijking 

parallel aan elkaar te laten starten, waarbij de projectafwijking fungeert als achtervan g. Meer informatie 

hierover is te vinden in de Toolbox van de Taskforce.  

 

17. Kan een tijdelijke vergunning worden verlengd?  

Een tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan kan in beginsel door het 

bevoegd gezag worden verlengd. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende procedure. Naar 

verwachting zal dat na 1 juli 2023 onder de werking van de Omgevingswet zijn. Ook is het mogelijk om 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frealisatiehuisvesting.nl%2Ftoolbox&data=05%7C01%7CKortW%40vandoorne.com%7C4e80b6fb8fac4a54a67108daced1934a%7C937127244c394cdb9c4308354ee30be0%7C0%7C0%7C638049696763895723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3%2FnuzU2n%2BRv6c1TwNi3rKw6vpSIU5u28MIkQEOIYgY%3D&reserved=0
https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox
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later tot een wijziging van het bestemmingsplan c.q. omgevingsplan over te gaan om de woningen 

desgewenst permanent op die locatie te houden. Uiteraard geldt ook daarvoor de normale procedure. 

Aandachtspunt bij een verlenging is wel dat woningen die voldoen aan de eisen voor een tijdelijk 

bouwwerk na vijftien jaar alsnog aan de dan geldende eisen voor permanente woningen moeten 

voldoen. Voor woningen die nu al aan de eisen voor permanente woningen voldoen, geldt bij een 

eventuele verlenging het zogenaamde rechtens verkregen niveau. Zij hoeven d an niet aan de dan 

geldende eisen voor nieuwe woningen te voldoen, maar aan die voor bestaande bouw.  

 

18. Wat zijn de gevolgen van het Didam-arrest? 

Het Didam-arrest van de Hoge Raad maakte veel los. In het Didam-arrest oordeelt de Hoge Raad dat 

de overheid onroerende zaken die zij in eigendom heeft over het algemeen niet één-op-één mag 

verkopen. Overheden moeten aan (potentiële) gegadigden ruimte bieden om mee te dingen naar een 

grondpositie. In de Toolbox van de Taskforce is meer informatie over het Didam-arrest beschikbaar.   

 

19. Wat zijn de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State van 2 november 2022?  

Informatie over de gevolgen van de stikstofuitspraak is binnenkort te vinden in de Toolbox van de 

Taskforce.  

 

 

  

https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox/stikstof/
https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox/stikstof/
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Verplaatsbare flexwoningen 
Eén vorm van flexwonen zijn verplaatsbare of demontabele woningen. Wat zijn dat 

voor woningen en hoe werkt de verplaatsing? 

 

20. Wat kosten verplaatsbare flexwoningen en waar vind ik aanbieders? 

Er zijn momenteel zestig tot tachtig marktpartijen die flexwoningen aanbieden, met verschillende 

kwaliteiten, designs en grootte. Het Expertisecentrum Flexwonen brengt vraag en aanbod bij elkaar op 

deze website. Bouwers die ontbreken, kunnen zich daar aanmelden. 

 

Prijzen van nieuwbouwwoningen variëren van 60.000 tot 150.000 euro per woning. Al eerder gebruikte 

woningen kunnen aanzienlijk goedkoper zijn. Naast kosten voor de woning zelf, komen er mogelijk 

kosten bij voor de inrichting van de openbare ruimte en ontsluiting, aansluiting op nutsvoorzieningen en 

grondkosten. De betrokken partijen delen deze kosten. Soms kunnen investeringen vooruit worden 

getrokken. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van riolering in een nieuwe woonwijk.  

 

De realisatie van de woningen gaat veel sneller dan de benodigde procedures, daarom moeten 

nutsvoorzieningen zo snel mogelijk worden aangevraagd. De woningen moeten worden geëxploi teerd, 

waarbij rekening gehouden moet worden met verloop, hogere beheer-, onderhouds- en mutatiekosten 

en eventueel verplaatsingskosten na afloop.  

 

21. Wat is de kwaliteit van verplaatsbare flexwoningen? 

Veel partijen streven naar de realisatie van kwalitatief hoogwaardige modulaire flexwoningen. Zij zetten 

in op maximale herbruikbaarheid, op basis van het permanente bouwbesluit. Dit biedt de beste 

mogelijkheden om woningen te verplaatsen als deze op een bepaalde plek niet meer nodig zijn of er 

niet langer kunnen blijven staan. Duurzame inzetbaarheid van de woningen zorgt dat ze langdurig 

flexibel ingezet kunnen worden voor huisvesting. 

 

 

 

22. Zijn er ook goedkopere verplaatsbare flexwoningen beschikbaar? 

Als er meer eisen worden gesteld aan verplaatsbare flexwoningen, worden ze duurder. Op dit moment 

zijn er voornamelijk nieuwe verplaatsbare woningen te koop. Als deze van goede kwaliteit zijn, kunnen 

https://flexwonen.nl/vraag-aanbod/


   

 

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen 

17 

ze later herplaatst worden en zullen ze op een later moment ook tweedehands te koop zijn. Een hoge 

restwaarde verbetert de businesscase. Om de verkoop van tweedehands flexwoningen te faciliteren, 

wordt een soort marktplaats voor flexwoningen ontwikkeld. Sommige producenten van flexwoningen 

nemen de woningen ook terug na de eerste plaatsing. Ze geven de woningen een gro te opknapbeurt of 

demonteren de woningen en hergebruiken de materialen voor nieuwe flexwoningen. Op dit moment 

wordt meestal alleen de materiaalwaarde vergoed en is de restwaarde zeer gering. 

 

23. Hebben woningcorporaties ervaringen met verplaatsbare woningen?  

Aedes bracht een handzame brochure uit over verplaatsbare woningen . Hierin staan 

praktijkvoorbeelden van vier corporaties, een stappenplan, de businesscase en een lijst met bouwers. 

Aedes start binnenkort een inkoopopdracht voor minstens 8.000 flexwoningen. Zij zijn ook van plan 

deze vorm van gezamenlijke inkoop te herhalen als het effectief blijkt. 

 

 

 

24. Hoe krijg ik de businesscase van verplaatsbare flexwoningen rond? 

Bij flexprojecten zijn er verschillende kostenposten. De kosten voor de woning zelf, plaatsing, 

aansluiting, grondhuur, exploitatie en verplaatsing of opheffing aan het eind. Er zijn verschillende 

knoppen waaraan u kunt draaien om de businesscase rendabel(er) te maken. 

 

Hoe langer de tijdelijke woonsituatie in stand blijft, des te rendabeler het wordt. Zover zijn we nu nog 

niet, maar er gaan ongetwijfeld situaties ontstaan waar tijdelijke woningen langer blijven staan. Een 

variant is de verlenging van de toegestane instandhoudingstermijn. 

 

Een tweede mogelijkheid is een verhoging van de restwaarde van een verplaatsbare flexwoning. Een 

tweedehandsmarkt kan hierbij helpen. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook afspraken worden gemaakt 

over vervolglocaties en afspraken over het delen van risico’s als er geen nieuwe locatie wordt 

gevonden. Dergelijke afspraken kunnen op lokaal, regionaal of landelijk niveau worden gemaakt. 

Inmiddels heeft het Rijk informatie gedeeld over de financiële herplaatsingsgarantie, waarbij het Rijk 

ook risico’s draagt in het geval dat herplaatsing, na inspanningsverplichting, niet mogelijk blijkt.  

 

25. Is er al meer bekend over de herplaatsingsgarantie? 

https://aedes.nl/nieuwbouw/vernieuwde-aedes-brochure-over-ervaringen-met-verplaatsbare-woningen
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Op 6 december 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer over  de contouren van 

een financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare flexwoningen. De minister kondigde dit al aan 

in zijn toespraak tijdens het webinar op 15 november. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen 

van flexwoningen, en als dat uiteindelijk niet mogelijk blijkt een financiële compensatie om de 

investeringen te dekken. Het Rijk, Aedes en de VNG hebben dit samen afgesproken. 

 

De verplaatsbare flexwoningen staan in de regel gemiddeld tien tot vijftien jaar op een locatie en 

kunnen daarna hergebruikt worden. Een vervolglocatie is echter vaak nog niet in beeld, wat het 

financiële risico neerlegt bij de woningcorporatie of andere investeerder. Dit weerhoudt initiatiefnemers 

en dat is ongewenst.  

 

De herplaatsingsgarantie kent twee stappen. Eerst moet worden verkend of de woning herplaatst kan 

worden in de regio van de investeerder. Wanneer dat niet mogelijk is, en het ook niet in een andere 

regio of in de provincie kan, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk de locaties, wensen v an 

gemeenten en beschikbare flexwoningen bij elkaar brengt. Doordat alle partijen zich achter deze 

werkwijze scharen wordt de kans op een succesvolle herplaats ing vergroot. 

 

Mocht de woning na deze stappen alsnog niet geplaatst kunnen worden dan volgt er een financiële 

compensatie. Binnen de financiële herplaatsingsgarantie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van 

dit risico tussen betrokkenen. De verdeling is vastgesteld op 60 procent Rijk, 25 procent gemeente en 

15 procent eigen risico voor de corporatie of andere investeerder. De komende tijd wordt deze 

garantiestelling nader financieel-juridisch uitgewerkt. 
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Overige vragen over flexwonen 
Er blijven altijd nog diverse vragen over. 

 

 

26. Wordt er bij het realiseren van flexwoningen aan circulariteit en duurzaamheid gedacht?  

De productie en het inzetten van verplaatsbare flexwoningen zijn onderdeel van een grotere innovatieve 

ontwikkeling in de bouwsector, namelijk het meer fabrieksmatig, industrieel en conceptueel realiseren 

van woningen. Met het oog op de arbeidsmarktkrapte, de betaalbaarheid, het streven naar een 

circulaire economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, is dit in meerdere opzichten een 

goede ontwikkeling. Het Expertisecentrum Flexwonen biedt informatie over circulaire flexwoningen.  

 

27. Kunnen marktpartijen en private personen ook flexwonen realiseren? 

De praktijkvoorbeeldenkaart van het Expertisecentrum Flexwonen laat zien dat het ook voor 

marktpartijen en private personen mogelijk is om flexwoningen te realiseren. Ook in particuliere panden 

en op private gronden is flexwonen mogelijk. Bij het zoeken naar locaties gebeurt het (te) vaak dat 

gemeenten en corporaties het voortouw nemen en deze mogelijke opties vergeten. Dat is jammer, want 

men benut dan niet alle kansen om extra woonruimte te realiseren. 

 

De rijkssubsidie voor flexwoningen was alleen voor gemeenten. Gemeenten kunnen de subsidie 

desgewenst wel doorleggen aan de exploitant. De garantieregeling staat open voor alle investeerders, 

en dat kunnen dus ook marktpartijen zijn.  

 

 

 

28. Wij hebben geen verstand van tijdelijke woningverhuur. Kunnen we dat inhuren? 

Er zijn diverse zogenoemde sociale woonondernemers, die activiteiten als toewijzing, sociaal en 

technisch beheer, exploitatie en bewonersbetrokkenheid kunnen overnemen. Ook sommige 

https://flexwonen.nl/
https://flexwonen.nl/praktijkvoorbeelden/
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leegstandbeheerders doen dat. Niet elke gebouweigenaar is immers ervaren in  het verhuren van zijn of 

haar gebouw, en al helemaal niet tijdelijk. Voorbeelden hiervan vindt u in de publicatie ‘Nieuwe 

huisvesters in het flexwonen ’. 

 

29. Hoe kunnen we draagvlak bij omwonenden creëren? 

Het is belangrijk om de omwonenden en andere stakeholders vroegtijdig te betrekken. Zo kunnen 

eventuele twijfels en angsten tijdig worden weggenomen. Maak duidelijke afspraken. Houd rekening 

met de verschillende verwachtingen, belangen en behoeften van all e partijen die betrokken zijn en op 

wie de tijdelijke huisvesting impact kan hebben. Lees meer over draagvlak en communicatie op de 

website van het Expertisecentrum Flexwoningen. Of lees op de website van Platform31 over bouwen 

aan draagvlak voor flexwonen. Begin 2023 verschijnt een publicatie van Platform31 over het creëren 

van (meer) draagvlak bij omwonenden. 

 

 

 

30. Kunnen flexwoningen ook in dorpen worden geplaatst? 

Het plaatsen van flexwoningen in dorpen helpt lokale woonstarters, of anderen die daar willen (blijven) 

wonen. Voor jongeren in dorpen en kleine steden zijn nauwelijks woningen beschikbaar: koopwoningen 

zijn duur, huurwoningen zijn schaars en kleine woningen ontbreken. In sommige regio’s is men 

behoudend om een woningoverschot op termijn te voorkomen ; daar kunnen tijdelijke woningen voorzien 

in de huidige woningbehoefte. Voorbeelden zijn te v inden in de publicatie ‘Vernieuwende 

woonoplossingen in kleine(re) gemeenten ’.  

 

31. Kunnen lege gebouwen worden getransformeerd naar flexwoningen? 

Bij een transformatieproject kunnen (leegstaande) gebouwen getransformeerd worden tot woningen. 

Dat kan zowel permanent als tijdelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van het gebouw. Als het om 

tijdelijk gebruik gaat, is het soms mogelijk om (modulaire) inbouwpakketten te gebruiken. Desgewenst 

kan het gebouw na de exploitatietermijn in originele staat teruggebracht worden. Tijdelijk gebruik als 

woonruimte heeft ook een financieel voordeel voor de gebouweigenaar, die op deze manier de kosten  

eruit kan halen. 

 

https://www.platform31.nl/publicaties/nieuwe-huisvesters-in-het-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/nieuwe-huisvesters-in-het-flexwonen
https://flexwonen.nl/category/draagvlak-en-communicatie/
https://www.platform31.nl/nieuws/bouwen-aan-draagvlak-voor-flexwonen
https://www.platform31.nl/nieuws/bouwen-aan-draagvlak-voor-flexwonen
https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwende-woonoplossingen-in-kleinere-gemeenten
https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwende-woonoplossingen-in-kleinere-gemeenten
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32. Waar kan ik ondersteuning krijgen om snel tijdelijke huisvesting te realiseren? 

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting heeft een Uitvoeringsorganisatie die zich richt op 

het:  

- inzichtelijk maken en houden van vraag naar huisvesting en aanbod van locaties en 

bouwcapaciteit op lokaal niveau; 

- ondersteunen bij het opstellen van investeringsvoorstellen en het uitvoeren van 

haalbaarheidsstudies voor beoogde projecten (waarbij gekeken wordt naar juridische, 

financiële en (steden)bouwtechnische aspecten); 

- faciliteren en ondersteunen van het besluitvormingsproces bij gemeenten en direct 

betrokken organisaties; 

- zo nodig ondersteunen van vastgelopen casussen middels het adviseren over de wijze 

waarop versnelling kan worden bewerkstelligd;  

- ondersteunen en begeleiden van gemeenten en betrokken partijen bij de uitvoeringsfase. 

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan een Versnellingskamer Flexwonen organiseren. 

Deze is bedoeld om de planvorming te versnellen en de benodigde samenwerking tussen partijen een 

vliegende start te geven. In een versnell ingskamer werken betrokken partijen samen stap voor stap 

naar een haalbaar en gedragen flexwoonconcept toe. RVO stelde hiervoor een routekaart flexwonen 

op. Daarnaast heeft RVO een Expertteam Woningbouw beschikbaar met deskundigen die 

flexwoonprojecten kunnen begeleiden. 

 

Aedes ondersteunt woningcorporaties met advies. Zo bracht de branchevereniging onlangs een 

brochure uit over verplaatsbare woningen . Daarnaast coördineert Aedes de gezamenlijke inkoop van 

minstens 8.000 verplaatsbare woningen. Samen met o.a. Platform31 organiseert Aedes webinars en 

flextours. Tijdens deze activiteiten krijgen deelnemers de kans om flexwonen in de praktijk te bekijken 

en zien ze hoe verplaatsbare woningen in de woningfabriek worden gemaakt. 

 

Het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 werken al langere tijd aan het thema flexwonen. Het 

Expertisecentrum adviseert vaak lokale partijen, Platform31 werkt op een institutioneel schaalniveau. 

Beide organisaties adviseerden honderden partijen, gaven talloze presentaties, organiseerden 

congressen en webinars, bezoch ten praktijkvoorbeelden en diepten tientallen thema’s uit. Al deze 

kennis delen de organisaties op hun websites.  

 

33. Waar kan ik meer informatie vinden over flexwonen? 

• Op de website van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting  

• In de Toolbox  

• Op de website van RVO 

• Op de website van het ministerie BZK 

• Op de website van Aedes 

• Op de website van het Expertisecentrum Flexwonen  

• Op de website van Platform31 

 

 

 

 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/01/flexwonen-handleiding-routekaart-gebiedsgerichte-aanpak.pdf
https://aedes.nl/nieuwbouw/vernieuwde-aedes-brochure-over-ervaringen-met-verplaatsbare-woningen.
https://realisatiehuisvesting.nl/
https://realisatiehuisvesting.nl/toolbox/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/expertteam-woningbouw/flexwonen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/flexwonen
https://aedes.nl/nieuwbouw
https://flexwonen.nl/
https://www.platform31.nl/flexwonen

