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Met slechts één woning een gunstig effect sorteren op 
het vervullen van de opgave om vergunninghouders te 
huisvesten. Dat kan! Met zo’n groot gezin slaat een ge-
meente zo twee vliegen in één klap. Opnieuw Thuis reikt 
tips en suggesties aan. 

Groot gezin > 8 leden of meer    

Per 1 mei 2015 > 34 grote gezinnen in opvang 

Herkomst >  80 procent komt uit 
 Somalië en Syrië

Het is ongewoon. Acht of meer gezinsleden in één 
huishouden; het komt bijna niet voor. Veel eengezins-
woningen zijn er ook niet op berekend. Als in de vluch-
telingenstroom grote gezinnen opduiken, lopen ze bij 
het zoeken naar huizen tegen obstakels: te klein of 
onbetaalbaar. Toch zijn met relatief eenvoudige ingrepen 
kansen te verzilveren.

Kijken naar de gezinssamenstelling. Leeftijd 
en geslacht van kinderen bepalen mede de omvang van 
de noodzakelijke woning. In de regel geldt dat kinderen 
vanaf ongeveer 12 of 13 jaar een eigen kamer krijgen; 
jongere kinderen delen een slaapkamer. Een woning 
moet dus al gauw vier of vijf slaapkamers hebben. Een 
alternatief is een eengezinswoning en een nabijgelegen 
appartement voor de oudere kinderen. Het geslacht van 
de kinderen speelt ook een rol: drie kleintjes kunnen 
nog wel op één grotere slaapkamer, zeker bij gebruik 
van stapelbedden. Broer en zus, ouder dan 14 niet. Veel 
gemeenten houden de Nederlandse maatstaven aan: 
maximaal twee kinderen per slaapkamer.

Woningaanpassing helpt. Te denken valt aan het 
bewoonbaar maken van een zolderverdieping; het plaat-
sen van een dakraam, dakkapel, vaste trap of een tus-
senwand. Andere ingrepen aan een bestaand pand: het 
aanbrengen van een vluchtweg, aanbouw, samenvoegen 
van twee woningen door een verbindingsdeur, ombouw  
garage tot woonruimte. Hoekwoningen zijn vaak al 
groter en aanpassingen verhoudingsgewijs makkelijker. 
Uiteraard zoeken gemeenten en corporaties naar een 
juist evenwicht tussen investeren en opbrengst. 

Betaalbaarheid is soms struikelblok. Grote wo-
ningen hebben vaak hoge huurprijzen. En aanpassingen 
kosten geld. Grote gezinnen kunnen hoge huren vaak 
niet opbrengen. Gemeente en woningcorporatie moeten 
daar onderling afspraken over zien te maken. Per indi-
vidueel geval of in het algemeen via prestatieafspraken. 

Interessant voor 
•  bestuur
•  beleid & uitvoering
In het bijzonder geschikt voor 
• gemeenten
• corporaties
• vastgoedsector
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Sam-sam kosten delen is altijd een optie. Als de corpo-
ratie genoegen neemt met een lagere huurprijs, komt 
het gezin in aanmerking voor huurtoeslag. Voor gezinnen 
van minimaal acht personen geldt een ruimere regeling. 
Het gezin komt dan in aanmerking voor hogere huurtoe-
slag of huurtoeslag voor duurdere woningen (artikel 13, 
lid 2, onder b, van de Wet op de huurtoeslag). Ook kan 
de gemeente een bijdrage verstrekken uit de bijzondere 
bijstand.

De medaille heeft twee kanten. Zeker in krimpge-
meenten. Want basisscholen, middenstand, sociale voor-
zieningen, verenigingen – ze hebben daar allemaal te 
maken met een teruglopende toestroom. Het huisvesten 
van grotere groepen vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning tegelijk biedt kansen voor het in stand houden 
van lokale voorzieningen. Maar zijn deze al matig aan-
wezig, dan bieden wat extra inwoners misschien weinig 
soelaas. Een dorp met weinig voorzieningen is vervelend 
voor vergunninghouders, maar voor gemeenten nooit 
een excuus om niet aan de taakstelling te voldoen. 
 

Werkwijze bij koppeling van grote 
gezinnen aan gemeenten

De regievoerder van het COA brengt het grote gezin en 
een gemeente bij elkaar. Koppelen heet dat in de ambte-
lijke samenwerking. Beschikbare kennis over behoeften 
en beleid van gemeenten is daarbij leidend. Gemeenten 
die belangstelling hebben om grote gezinnen te huisves-
ten kunnen dat zelf aangeven bij de regievoerder. Lukt 
plaatsing van het gezin binnen de eigen regio niet direct, 
dan plaatst het COA het op een landelijke wachtlijst. Het 
op eigen gelegenheid vinden van een passende woning is 
voor veel vergunninghoudende vluchtelingen doorgaans 
nog een brug te ver. 

Stappenplan

Stappen voor een gemeente die voor het eerst een 
groot gezin wil huisvesten:
1. Inventarisatie potentieel geschikte woningen.
2.  Consulteren van collega-gemeenten met ervaring is 

altijd zinvol.
3.  Niet onderschatten van de mogelijkheden binnen de 

particuliere vastgoedmarkt.   
4.  Afspraken maken met de woningeigenaar over even-

tuele aanpassingen en mogelijke toewijzing.
5.  Altijd de regionale regievoerder van het COA informe-

ren over wensen en mogelijkheden van gemeente en 
corporatie.  

6.  Overleggen met de begeleidende instantie. Vaak is dat 
VluchtelingenWerk.

7.  Woning definitief toewijzen en daarbij het benodigde 
maatwerk leveren.

AcHtKARSPElEN heeft een bedrag van €15.000 
beschikbaar gesteld. Daarvoor maken ze woningen 
geschikt om grote gezinnen te huisvesten. Vaak gaat 
het hierbij om kleine woning aanpassingen zoals het 
bewoonbaar maken van de zolderverdieping.

  

HEERlEN onderzoekt mogelijkheden om een leeg-
staand karakteristiek schooltje geschikt te maken 
voor bewoning door grotere gezinnen. Het bieden 
van een thuis is het doel. Het bestemmingsplan en 
de financiering – liefst kostenneutraal – krijgen 
tijdens de verkenning bijzondere aandacht. Evenals 
een mogelijke nieuwe eigenaar. Samenwerking met 
makelaars, woningcorporaties en tijdig overleg met 
bijvoorbeeld buurtbewoners en wijkagenten werken 
stimulerend.


