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Alle jonge huurders
nancieel gezond wonen.
Sinds 2019 werken woningcorporaties in Amsterdam en
Doetinchem samen met de Hogeschool van Amsterdam
(Lectoraat Armoede Interventies), Nibud en sociaal
ontwerp bureau Ink om jonge huurders te helpen financieel
gezond hun eerste woning te huren bij woningcorporaties.
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Aanleiding

)

Een groeiend probleem van
honderden miljoenen huur
betalingsachterstand

Betalingsachterstanden

Een aanzienlijke

zijn een groeiend

kostenpost voor

probleem.

woningbouw corporaties.

Het aantal huishoudens dat de huur te laat betaalt, is

Onderzoek van Aedes wijst uit dat woningcorporaties in

gegroeid van 12% in 2012 naar 19% in 2018. De huur

2017 te maken hadden met een betalingsachterstand van

staat dan ook in de top 3 van rekeningen die te laat

136 miljoen euro bij zittende huurders en 134 miljoen

betaald worden (Schonewille & Crijnen, 2018).

euro bij vertrokken huurders. Een inke kostenpost en
daarom een belangrijk aandachtspunt voor

fl

Woningcorporaties (Aedes, 2018).

Aanleiding

)

Een kwart van de jongeren
betaalt één of meerdere
rekeningen niet op tijd.

Een verhuizing kan
aanleiding zijn om in de

Op jezelf wonen vergt
nanciële vaardigheden
en vermogen.

De overgang van thuiswonend naar zelfstandige

Jongeren hebben minder vaak een duidelijk systeem

huisvesting vraagt veel van de nanciële vaardigheden

voor hun administratie, zien vaker belangrijke

van jongeren. Een dergelijke overgang vormt dan ook

documenten over het hoofd, sparen minder en

een risico voor het krijgen van nanciële problemen

vergeten vaak welke abonnementen nog lopen

(Westhof e.a., 2015; van der Schors e.a., 2016).

(Schonewille, van der Schors en Kunkel, 2018).
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schulden te raken.

fi

fi

(

(

Inzichten

)

Je weet het wel, maar dat
betekent niet dat je het
ook doet.
• Een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven maakt
nog niet dat je daar vervolgens ook naar handelt.
• We, en ook jongeren, zijn nu eenmaal geen absoluut
rationele wezens.
• Daarom ontwerpen we een context die je makkelijk slim
om laat gaan met geld, zonder dat je daar veel over na
hoeft te denken.

(

Inzichten

)

Liever zelf oplossen dan
hulp krijgen

Stel er was een spullendrager in
plaats van een plastic tasje
Je tas vergeten. Liever iemand bij de kassa die zegt “och wat
vervelend! Ik zal al je boodschappen in mijn armen nemen en

• Jongeren zitten in een groei mindset. Laten we daar gebruik
van maken.

met je mee naar huis lopen,” of een tasje dat je zelf kan
pakken en kan afrekenen.

• Jongeren geloven liever dat ze goed zijn in geld management.
• Een budget cursus spreek niet veel jongeren aan. Zelf de beste
deal vinden op vergelijkingswebsites voor goedkoop internet
wel.

De juiste hulp op het juiste moment.
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Inzichten
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We weten dat mensen met een
tweede rekening structureel beter
omgaan met hun geld.

Dit wordt al succesvol toegepast
door het vasten lasten pakket.
Hoe ziet zo’n pakket er uit niet alleen voor mensen die al
geldproblemen hebben, maar voor iedereen die voor het
eerst grote bedragen moet beheren?

• Zo weet je altijd dat je rekeningen zijn betaald, én weet je
precies hoeveel je nog kan uitgeven per maand aan andere
zaken.
• Dé budgettip van elke budget cursus, maar dan voor iedereen
toegankelijk. Een die je uit jezelf kan aangaan, waar je niet
eerst voor naar een cursus hoeft.

Vasten lasten pakket ontzorgt en geeft een scherpe deal
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Het makkelijk en aantrekkelijk maken
om een tweede rekening te openen?

€

📲

+Rekentool en hulplijn

Een vergoeding

Een voet in de deur

Een verandering maken in je money-gedrag, dat vinden

Nog iets dat goed hielp, een persoonlijk verhaal en een

We halen alle drempels weg. Een ‘gut’ check als je je

mensen lastig. Een monetaire vergoeding voor de

afspraak maken. Als jij dit nu doet voor mij, dan doe ik

rekening overzet, en een makkelijke rekentool om te

inspanning hielp de jongeren in de prototype tests over

dit voor jou. Bijvoorbeeld een gesprek met een

kijken hoeveel je per maand overschrijft.

de streep.

nancieel adviseur- gratis en voor niets.
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Inzichten

)

Een aparte rekening voor
je huiszaken is nog maar
het begin
• We zorgen ervoor zorgen dat jongeren op het moment dat ze
veel nieuwe financiële verantwoordelijkheid aangaan, een zo
goed mogelijke start maken in hun zgn. Money management
skills.
• Nooit overspenden.
• En een tweede rekening openen is nog maar de start. Vanaf dat
moment zijn jongeren meer betrokken bij hun financiën en
kunnen ze meer gaan nadenken over sparen en groeien.

Altijd weten wat je nog
kan uitgeven omdat je
maandelijkse kosten
zijn betaald.
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Iedereen aan de
tweede rekening
Money management, maar dan simpel

)

Klantreis

)

Zodat alle jongeren met nanciële superpowers
beginnen aan hun wooncarrière

Nieuwe huurder

🏠
Inplannen
sleuteloverdracht
Persoonlijk moment om te
vertellen over project voor
nieuwe huurders, afspraak
maken voor ‘gut’-check

Overstappen

🧮

💰

Berekenen
huiskosten
Inzicht geven in nieuwe
nanciële situatie op
berekenjehuiskosten.nl
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Openen tweede
rekening
Tegoedbon voor het
overstappen

📲

🤖

‘Gut-check’, klopt
alles?

Automatisch
incasso’s instellen

Een gesprek met een
budgetcoach of medewerker
van de woningcorporatie

En periodieke overschrijving
instellen

😃
Al je rekeningen
op tijd betaald

Stel je eens voor

Nummer
één

De check-in

Je totale huiskosten
berekenen

Je totale huiskosten
berekenen

Je totale huiskosten
berekenen

Je totale huiskosten
berekenen

Een tweede
rekening openen

De
sleuteloverdracht

Een laatste
‘gut’ check

fi

Alles op orde,
zelf ge xt

De impact

(

Impact

)

Van een duik in het diepe, naar een
start met overzicht en vertrouwen
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Meer zelfregie en controle

Een super simpele en

9/9 mensen willen niet meer

voor jonge huurders

nudgende interventie

van hun tweede rekening af

“Ik heb er eigenlijk geen
omkijken naar”

“Ik heb een ets gekocht die ik

“Was voor mij echt het juiste moment

“Ik heb veel beter overzicht

anders nooit had gekocht”

om het te doen tijdens mijn verhuizing”

en minder stress”

fi

“Nu heb ik meer vertrouwen
dat ik geen fouten maak”

“Overal aanbieden zou mijn tip zijn.
Elke jongere zou dit moeten hebben”

Theory of Change

(

ToC

)

De interventie
Jonge, startende huurders krijgen via de woningcorporatie
de kans een tweede rekening te openen tegen vergoeding en
betalen zo op tijd hun vaste huiskosten.

Werkwijze

Perspectieven
Perspectief jonge huurders
De overgang van thuiswonend naar zelfstandige huisvesting vraagt
veel van de financiële vaardigheden van jongeren. Een dergelijke
overgang vormt dan ook een risico voor het krijgen van financiële
problemen (Westhof e.a., 2015; van der Schors e.a., 2016).
Onderzoek laat zien dat jongeren (tussen 18 en 35 jaar) een
risicogroep vormen. Zij hebben minder vaak een duidelijk systeem
voor hun administratie, zien vaker belangrijke documenten over
het hoofd, sparen minder en vergeten vaak welke abonnementen
nog lopen (Schonewille, van der Schors en Kunkel, 2018).
Onderzoek onder jongeren op het ROC laat zien met name
jongeren vanaf 18 jaar die uitwonend zijn, meer en grotere
betalingsachterstanden hebben (Desain, Geuns & Schaap, 2018).

Perspectief woningcorporaties
Het aantal huishoudens dat de huur te laat betaalt, is gegroeid van
12% in 2012 naar 19% in 2018. De huur staat dan ook in de top 3
van rekeningen die te laat betaald worden (Schonewille & Crijnen,
2018).
Onderzoek van Aedes wijst uit dat woningcorporaties in 2017 te
maken hadden met een betalingsachterstand van 136 miljoen
euro bij zittende huurders en 134 miljoen euro bij vertrokken
huurders (Aedes, 2018).
Startende huurders zijn vaak niet goed op de hoogte van alle
kosten die hen te wachten staan bij het betrekken van een nieuwe
woning (44%), daarnaast zijn zij vaak niet voorbereid op grote
kostenposten (46%) en niet altijd in staat is om rond te komen
(23%)
(zie https://www.voorkomenhuurachterstand.nl/onderzoek/pilotbegrotingsshygesprekken)
Voor woningcorporaties zijn huurachterstanden vaak een flinke
kostenpost en is het terugdringen van huurachterstanden een
belangrijk aandachtspunt (Aedes, 2018).

Werkwijze van de interventie

Outcomes
De outcomes

1. De nieuwe huurder ontvangt bij sleuteloverdracht een uitnodiging van
de woningcorporatie met instructies over het openen van een tweede
rekening.
2. De huurder gaat naar berekenjehuiskosten.nl en berekent het bedrag aan
vaste huiskosten.
3. De huurder stelt een automatisch te sparen bedrag in van 10%.

Jonge huurders ervaren meer zelfregie en
controle op hun financiën door inzicht in
eigen financiën:
Meer self-efficacy m.b.t. spaardoelen (10% buffer opbouwen)

4. De huurder opent een tweede rekening en stelt automatische Incasso’s in.

Meer overzicht in inkomsten en uitgaven

5. De huurder heeft een gutcheckgesprek met een financiële coach van de
woningcorporatie over financiele zaken.

Minder overbesteding

6. De huurder ontvangt een cadeaubon van 50,- en start de wooncarrière
met inzicht in de eigen financiele situatie.

Minder financiële stress
Vaste lasten worden gescheiden en op tijd betaald

Succesfactoren (wat de impact voortbrengt)
Timely

Ikea-effect

Wanneer jongeren hun eerste woning
betrekken, wordt de financiën
op orde krijgen relevant voor hun
persoonlijke situatie.

Eenmaal een tweede rekening
geopend, willen jonge huurders
er niet meer van af en blijven zij
beter in staat hun eigen financiële
administratie op orde te houden op
de lange termijn.

Financiële coach
Er is contact met een coach over de
tweede rekening. Dit contact zorgt
ervoor dat huurders ook met andere
financiële vragen aan de bel durven
trekken en problemen niet laten
oplopen.

Incentive-caused bias
Een vergoeding trekt jonge huurders
over de streep om hun financiële
situatie in kaart te brengen.

Cognitive load
Een rekening waar de vaste lasten
automatisch van af gaan, vermindert
de cognitive load.

Maatschappelijke impact:
Jonge huurders starten financieel gezond
hun wooncarrière en hebben grotere kans
dit te blijven op de lange termijn.

