
 

 

 

 
Kerncijfers Woningnet 2015, 2016 en 2017 
periode 1 januari – 31 december 
 
Bron: Jaarrapportages Woningnet Holland Rijnland   

 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn de ingeschreven woningzoekenden? 
 

2017 
Totaal 90.270 ingeschreven 
huishoudens per 31/12. 
Waarvan 20.377 (23%) actief. 
 
Actieve woningzoekenden naar 
huishoudengrootte: 
59% alleenstaand 
23% 2-persoonshuishouden 
18% 3 of meer persoonshh. 
 
20% van de actief 
woningzoekenden komt van 
buiten de regio. 

2016 
Totaal 82.112 ingeschreven 
huishoudens per 31/12. 
Waarvan 19.137 (23%) actief. 
 
Actieve woningzoekenden naar 
huishoudengrootte: 
61% alleenstaand 
21% 2-persoonshuishouden 
18% 3 of meer persoonshh. 
 
17% van de actief 
woningzoekenden komt van 
buiten de regio. 
 

2015 
Totaal 75.225 ingeschreven 
huishoudens per 31/12. 
Waarvan 17.200 (21%) actief. 
 
Actieve woningzoekenden naar 
huishoudengrootte: 
59% alleenstaand 
22% 2-persoonshuishouden 
19% 3 of meerpersoonshh. 
 
16% van de actief 
woningzoekenden komt van 
buiten de regio. 
 

 
 
 
 
Aan wie zijn de vrijgekomen woningen toegewezen? 
 

2017 
Totaal 3806 verhuringen. 
 
71% aan reguliere woningz. 
7% aan reg. woningzoekenden 
via lokaal maatwerk. 
 
5% aan urgenten 
6% aan statushouders 
4% aan bijz. doelgroepen 
7% aan overig 
 
62% verhuringen aan eigen 
inwoners gemeente 
 
11% van de verhuringen gaat 
naar een woningzoekende van 
buiten de regio. 
 

2016 
Totaal 4098 verhuringen. 
 
68% aan reguliere woningz. 
5% aan reg. woningzoekenden 
via lokaal maatwerk. 
 
5% aan urgenten 
11% aan statushouders 
4% aan bijz. doelgroepen 
7% aan overig 
 
53% verhuringen aan eigen 
inwoners gemeente  
 
11% van de verhuringen gaat 
naar een woningzoekende van 
buiten de regio. 

2015 
Totaal 3489 verhuringen. 
 
69% aan reguliere woningz. 
9% aan reg. woningzoekenden 
via lokaal maatwerk. 
 
7% aan urgenten 
7% aan statushouders 
 
8% aan overig 
 
54% verhuringen aan eigen 
inwoners gemeente 
 
10% van de verhuringen gaat 
naar een woningzoekende van 
buiten de regio.  
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Wat zijn de gemiddelde slaagkansen? 
 

2017 
12% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in eigen 
gemeente  
 
19% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in gehele 
regio 
 
 
(gem.) 5,9 jaar benodigde 
inschrijftijd voor alleenstaanden 
(gem.) 6,5 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 2-
persoonshuishoudens  
(gem.) 5,7 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 3/4-
persoonshuishoudens 
(gem.) 5,0 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 5 of 
meerpersoonshuishoudens 
 

2016 
14% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in eigen 
gemeente  
 
21% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in gehele 
regio 
 
 
(gem.) 5,6 jaar benodigde 
inschrijftijd voor alleenstaanden 
(gem.) 6,1 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 2-
persoonshuishoudens  
(gem.) 5,3 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 3/4-
persoonshuishoudens 
(gem.) 7,4 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 5 of 
meerpersoonshuishoudens 
 

2015 
13% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in eigen 
gemeente 
 
22% voor reguliere (actieve) 
woningzoekenden in gehele 
regio 
 
 
(gem.) 5,7 jaar benodigde 
inschrijftijd voor alleenstaanden 
(gem.) 6,2 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 2-
persoonshuishoudens  
(gem.) 6,0 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 3/4-
persoonshuishoudens 
(gem.) 7,1 jaar benodigde 
inschrijftijd voor 5 of 
meerpersoonshuishoudens 
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