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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Klein wonen krijgt veel aandacht in het nieuws en lijkt populair. Ontwikkelaars bouwen kleine woningen op 

stedelijke plekken voor starters op de woningmarkt. Beleggers oriënteren zich op kleinere woningen dan 

een paar jaar geleden. Gemeenten zien in klein wonen soms ook een invulling bij tijdelijk ruimtegebruik, op 

leegstaande terreinen of in bestaande gebouwen als box-in-box. Corporaties bouwen sinds de herziene 

Woningwet steeds kleiner. Met de aantrekkende woningmarkt roept dit de vraag op of deze ontwikkeling 

structureel is of veel meer ‘incidenteel’, gepaard gaande met conjuncturele schommelingen. Is sprake van 

een verandering van vraag vanuit woningzoekenden of is er wat anders aan de hand?  

 

 

 

We beantwoorden de volgende vragen: is sprake van vraaggestuurde behoefte of is het gebrek aan aanbod 

de oorzaak? Hoe groot is de vraag? En wat zijn op basis van de drijfveren kansrijke producten en plekken 

voor klein wonen?  

 

Gemeenten, provincies en corporaties hebben en krijgen regelmatig vragen over hoe zij om moeten gaan 

met (belemmeringen ten aanzien van) klein wonen. Hoe kijken zij aan tegen deze trend en waar lopen zij in 

de praktijk tegenaan? 

 

Voor u ligt een kwantitatieve en kwalitatieve verdieping op het fenomeen klein wonen. Op basis van een 

enquête onder corporaties, gemeenten en provincies, aangevuld door interviews met experts, vormt dit 

rapport een verkenning van de trend van klein wonen.  

 

1.2 Aanpak 

We hanteerden het volgende stappenplan bij deze verkenning. 

 

Stap 1: analyse van trends en ontwikkelingen in relatie tot klein wonen op basis van deskresearch. 

Stap 2: enquête onder gemeenten, corporaties en provincies over hun praktijkervaring met klein wonen. 

Stap 3: duiding van drijfveren door middel van kwalitatieve interviews. 

Stap 4: vertaling van de resultaten naar conclusies over de toekomstpotentie van klein wonen. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 leest u de conclusies en aanbevelingen van ons onderzoek. In de hoofdstukken daarna 

plaatsen we klein wonen in het perspectief van maatschappelijke trends en ontwikkelingen (hoofdstuk 3), 

brengen we drijfveren in beeld (hoofdstuk 4), benoemen we kansrijke product-marktcombinaties (pmc’s) 

(hoofdstuk 5) en interpreteren we de enquêteresultaten. In de bijlage vindt u de afgenomen enquêtevragen.  
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2 Conclusies 
2.1 Binnen klein wonen onderscheid tussen Micro-wonen en Tiny Housing 

In de woningmarktpraktijk en op basis van de enquête- en interviewuitkomsten signaleren we binnen klein 

wonen twee trends, Micro-wonen en Tiny Housing. We hanteren de volgende definities:  

• Micro-wonen: klein wonen als stedelijk concept waarbij huishoudens kiezen voor een compacte 

woning. Het gaat om slim ingedeelde zelfstandige woningen van maximaal 30 à 40 m², afhankelijk van 

de locatie, vaak met gedeelde voorzieningen. 

• Tiny Housing: klein wonen als levenswijze waarbij financiële vrijheid, een kleine ecologische footprint 

en wonen met gelijkgestemden centraal staat. Vaak in de vorm van (particuliere of collectieve) 

zelfbouw. 

 

Tiny Housing of Micro-wonen dient niet te worden verward met tijdelijke, projectmatige klein wonen-

concepten, gericht op de huisvesting van urgent woningzoekenden (zoals vergunninghouders of 

studenten). Deze vorm van klein wonen komt per definitie voort uit schaarste en is niet intrinsiek gedreven. 

De focus in dit onderzoek ligt op de klein wonen-concepten zoals hierboven beschreven. 

 

2.2 Klein wonen lijkt structureel van aard 

De voorkeur voor klein wonen groeit en er wordt kleiner gebouwd. Er lijkt sprake van een structurele 

verschuiving, maar de trendbreuk is nog vers, waardoor dit niet met zekerheid is vast te stellen. De 

aanwijzingen zijn echter sterk.  

 

Trendbreuk: er wordt steeds kleiner gebouwd 

Zo neemt de gemiddelde inhoud van nieuwbouwwoningen de laatste jaren af, vooral in het huursegment, 

maar ook in de koop. Tot de financiële crisis in 2008 inzette, werd juist steeds groter gebouwd, waardoor 

sprake lijkt van een trendbreuk. In het huursegment is het effect relatief het grootst, vooral in West-

Nederland. 

 

Figuur 1: gemiddelde inhoud woningen waarvoor omgevingsvergunning is afgegeven 1990-2015 

Bron: CBS (2016).  

De voorkeur voor klein wonen neemt toe 

Daarnaast neemt de voorkeur van verhuisgeneigde huishoudens1 voor kleine woningen toe. Tussen 2009 

en 2012 daalde de voorkeur nog licht, maar sinds 2012 zien we een stijgende voorkeur (zie onderstaand 

figuur). In Nederland meer dan verdubbelde het aantal huishoudens met een voorkeur voor een woning 

kleiner dan 40 m² (1,5% naar 4%) in de periode 2012-2015, waarmee sprake lijkt van een inhaalslag ten 

                                                        
1 Huishoudens met de wens om binnen nu en 2 jaar te verhuizen. 
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opzichte van de grote steden (in zeer sterk stedelijk gebied2 steeg de voorkeur namelijk minder hard: van 

2,5% naar 5%). Ook in de categorie 40 tot 60 m² zien we dit terug.  

 

Figuur 2: ontwikkeling van voorkeur voor klein wonen 

 

Bron: WoON (2009, 2012, 2015). 

2.3 Klein wonen correleert wisselend met conjunctuur, BBP en huishoudensgrootte 

Meerdere oorzaken zijn denkbaar voor de trendbreuk van inhoud van nieuwbouwwoningen, zoals (1) 

afname van welvaart gedurende de crisis, (2) verstedelijking die vraagt om efficiënt ruimtegebruik of (3) 

structurele vraagverschuiving naar kleiner wonen. Als we kijken naar mogelijke verklarende factoren, zoals 

de ontwikkeling van het BBP, huishoudensgrootte, verstedelijking en conjunctuurschommelingen, dan valt 

echter op dat de correlatie beperkt is.  

 

Figuur 3: kleinere woningen in vergelijking met BBP, huishoudensgrootte,urbanisatie en conjunctuur 

Bron: Gemiddelde Huishoudensgrootte, CBS (2016), Bruto Binnenlands Product, CBS (2016), Conjunctuurindicator, DNB (2017), 

bewerking Stec Groep (2017). 

                                                        
2 Op basis van mate van stedelijkheid (omgevingsadressendichtheid) van het CBS (2017). 
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Tabel 1: correlatie tussen inhoud nieuwbouw en onafhankelijke variabelen 

 Inhoud nieuwbouw koop Inhoud nieuwbouw huur 

Bruto Binnenlands Product Sterk Sterk 

Huishoudensgrootte Matig Zwak 

Conjunctuur Zeer zwak Zeer zwak 

Verstedelijking Matig Zwak 

Bron: Stec Groep (2017). 

Alleen de correlatie met BBP is sterk, maar onduidelijk is of dat verband causaal is3. Ook is een lichte relatie 

met huishoudensgrootte zichtbaar. Daarbij gaat het vermoedelijk vooral om de groei van het aantal 

éénpersoonshuishoudens en minder om kleiner wordende gezinnen (in hoofdstuk 3 gaan we hierop dieper 

in). De dalende inhoud van nieuwbouwwoningen van de afgelopen jaren is niet goed terug te zien in de 

BBP-ontwikkeling. In dit rapport proberen we meer grip te krijgen op achterliggende drijfveren. 

 

2.4 Volgens 60% van de gemeenten, provincies en corporaties bedient klein wonen een 
structurele vraag in de woningmarkt 

Van de deelnemende gemeenten, provincies en corporaties geeft 60% aan klein wonen te zien als een 

oplossing voor een structurele (verschuiving in de) vraag in de woningmarkt. Slechts 10% denkt dat klein 

wonen geen enkel probleem oplost. Vooral grote gemeenten (G4 en G32) zien klein wonen als een 

permanente oplossing voor een structurele vraag in de woningmarkt. Dat blijkt uit onze enquête. 

 

Figuur 4: relevantie van klein wonen 

Bron: Stec Groep (2017). 

 

“Micro-wonen is een structurele trend gezien demografische ontwikkelingen, je ziet het ook in Londen, 

Parijs en New York.” 

Bron: Matthijs Brouwer, Senior Marktet Analyst bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance (maart 2017). 

2.5 Drijfveren Micro-wonen en Tiny Housing verschillen, maar gaan beide over 
leefstijlkeuzes 

Kleiner wonen is een resultaat van verschuiving in leefstijlkeuzes. Bij Tiny Housing en Micro-wonen gaat 

het echter niet om precies dezelfde verschuivingen in leefstijl.  

 

Micro-wonen ontstaat door toegenomen druk op de stedelijke woningmarkt. Daardoor moeten stedelijke 

huishoudens concessies doen aan óf het woonoppervlak, óf woonidentiteit. Veranderende prioriteiten in 

leefstijl doen de balans steeds vaker verschuiven van woonoppervlak naar de stadse locatie, passend bij de 

gewenste woonidentiteit. Die leefstijl houdt steeds meer in dat jonge, hoogopgeleide huishoudens kiezen 

                                                        
3 Voor een statistische analyse bleken te weinig cases beschikbaar. 
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voor ervaringen in plaats van bezit: liever besteden zij hun geld aan reizen, festivals of horeca dan aan een 

dure auto of een groot huis. Ze leven flexibel, vaak alleen en wisselen gemakkelijk van baan. Een centrale, 

multimodaal ontsloten woonplek zoals de stad sluit bij hen aan en wonen op een klein oppervlak vormt 

geen belemmering.  

 

Bij Tiny Housing (als zelfbouwconcept) vindt ook een verschuiving in leefstijlkeuze plaats. In plaats van 

vloeroppervlak kiest men voor een levensstijl met een kleine footprint. Zelfvoorzienend, financieel 

ongebonden, duurzaam en met zo min mogelijk spullen. Men streeft een autarkische leefstijl na, vaak in de 

vorm van een wooncommunity. Locatie doet er minder toe dan bij Micro-wonen. Minder dan bij Micro-

wonen wordt deze keuze daardoor onder druk van spanning op de woningmarkt gemaakt. Tiny Housing 

lijkt in die zin meer intrinsiek gemotiveerd te zijn dan Micro-wonen. 

 

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op bovenstaande conclusie. 

 

2.6 Gemeenten, provincies en corporaties hebben nog beperkt kennis en visie op de 
markt voor klein wonen 

60% van de respondenten heeft geen beleid op klein wonen, en geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. 

Vooral kleine en middelgrote gemeenten en corporaties hebben nog geen richtlijnen hoe om te gaan met 

de vragen die op ze af komen. Provincies en grotere gemeenten (G4/G32) hebben vaker al beleid, 

bijvoorbeeld in hun Agenda Wonen. Van de respondenten die geen beleid hebben op klein wonen staat 

vrijwel iedereen hier voor open. Blijkbaar onderkent men het belang van het onderwerp, maar ontbreekt 

het nog aan visie.  

 

Het fenomeen klein wonen is ook nog vers. Circa drie kwart van de respondenten heeft geen kennis van 

kleinwonenprojecten, laat staan dat zij er zelf ervaring mee hebben. Vooral provincies weten nog relatief 

weinig van het onderwerp. Respondenten vinden het ook lastig om klein wonen goed te duiden: hoe groot 

zijn kleine woningen dan? Wat is het verschil tussen Micro-wonen en Tiny Housing en waar overlappen 

beide juist? Toch ziet ruim 60% van de respondenten klein wonen als een permanente oplossing voor een 

structurele vraag in de woningmarkt. Nog zo’n 30% ziet het meer als tijdelijke oplossing. Per type 

respondent verschilt sterk om welke redenen zij aandacht willen besteden aan klein wonen. Bij corporaties 

bijvoorbeeld vanwege betaalbaarheidsmotieven, terwijl het bij provincies en gemeenten vaker gaat over 

verdichting, huisvesting van specifieke doelgroepen (starters, ouderen et cetera) of het oplossen van 

leegstaand vastgoed. 

 

2.7 Respondenten hebben behoefte aan inzicht in (permanente) vraag 

50% van de respondenten geeft aan meer inzicht nodig te hebben in de (permanente) behoefte aan kleine 

woningen. Vooral provincies en middelgrote gemeenten hebben hier behoefte aan. Zij krijgen hier vaak 

vragen over vanuit de markt, maar weten nog niet goed hoe ze daarop kunnen reageren. Grotere 

gemeenten bevinden zich al in een verder stadium. Zij hebben vaak al een visie op het onderwerp gevormd 

en een beeld van de behoefte.  

 

Vooralsnog zien gemeenten, corporaties en provincies vooral beperkingen in de toekomstwaarde van het 

vastgoed (vooral corporaties), financiering en het bouwbesluit. Zij zouden meer willen weten over hoe ze 

kunnen omgaan met deze onderwerpen. Kennisverspreiding via bijvoorbeeld een congres kan hierbij 

helpen. 
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OPGAVE VAN 60.000 TOT 100.000 KLEINE WONINGEN 

In de komende 10 jaar ligt er een indicatieve opgave van circa 60.000 tot 100.000 kleine woningen (tot 50 

m² gbo) om het huidige tekort en de toekomstige vraag op te vangen, zo’n 8% tot 15% van de totale 

woningbouwproductie in Nederland4. Dit blijkt uit een analyse van woonvoorkeuren uit het WoON2015. 

Op dit moment is er een tekort van circa 40.000 woningen tot 50 m² gbo. De komende jaren loopt dit 

tekort naar verwachting op met maximaal nog zo’n 60.000 woningen door verstedelijking, groei van het 

aantal huishoudens en huishoudensverdunning. 

 

Huidig tekort:        40.000 

Opgave komende 10 jaar:      60.000 + 

Indicatieve productie:            40.000 tot100.000 

 

De opgave concentreert zich in de G32. Zo’n 20% van de woningproductie moet hier kleiner zijn dan 50 m² 

om de vraag op te kunnen vangen. Plekken waar een (hoog)stedelijke leefstijl mogelijk is zijn vooral 

geschikt: de G4 en G32-studentensteden of steden met een historisch centrum, zoals Alkmaar, Leiden en 

Nijmegen.  

 

OMGAAN MET DE ONZEKERHEDEN EN RISICO’S VAN DE JONGE MARKT VOOR KLEIN WONEN 

De trend van klein wonen is nog vers en daardoor relatief onzeker, vooral ten aanzien van de vraag en 

wet- en regelgeving. Gemeenten en corporaties zijn soms ook bezorgd: wat als klein wonen tegen de 

verwachting in tijdelijk blijkt te zijn. Hoe voorkom je dat woningen in te toekomst versneld incourant 

blijken? Om risico’s zoveel mogelijk te mitigeren kunnen onderstaande instrumenten uitkomst bieden. 

• Adaptieve bouw maakt kleine woningen op lange termijn vraagbestendig. Omdat nog niet met 100% 

zekerheid is vast te stellen of klein wonen een trend of hype is, biedt adaptieve bouw een oplossing. 

Er zijn bouwconstructies mogelijk waarbij appartementen los staan van de gebouwconstructie 

waardoor samenvoegen op termijn gemakkelijk is. Ook ongewapende tussenmuren zijn een 

mogelijkheid. Tijdelijke contracten maken samenvoegen van kleine woningen op termijn gemakkelijk. 

• Afbakening stedelijk gebied voor kleine woningen. Visie-ontwikkeling over waar klein wonen 

wenselijk is geeft sturing aan ontwikkelaars, corporaties en beleggers, en geeft gemeenten de 

mogelijkheid om sturing te geven. 

• Stel kwalitatieve voorwaarden op in bestemmingsplannen en publiek- en privaatrechtelijke contracten 

om grip te houden op afmetingen, huurprijzen en kwaliteit. Bijvoorbeeld een definitie van klein wonen 

(bijvoorbeeld 30 tot 50 m² gbo), een maximale vormfactor om voldoende gemeenschappelijke ruimte 

te waarborgen, of een visie op de (huur)prijsniveaus die horen bij een kleine woning. 

 

 

 

                                                        
4 Uitgaande van een productie van circa 70.000 woningen per jaar (gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, peildatum 2016). 



 
16.346 

Klein wonen: trend of hype? concept- 10 

3 Grip op drijfveren 
60% van de enquêterespondenten ziet klein wonen als een permanente oplossing voor een structurele 

vraag. Maar voor welke vraag precies, en wat is de achtergrond van die vraag? In dit hoofdstuk ontrafelen 

we achterliggende drijfveren en brengen we in beeld wat Micro-wonen en Tiny Housing met elkaar 

verbindt en van elkaar onderscheidt. Interviews met experts5 en gesprekken met RVO vormen hiervoor 

onder andere de input. 

 

3.1 Achterliggende trends en ontwikkelingen 

Een aantal trends en ontwikkelingen maken klein wonen mogelijk, zoals verstedelijking, 

huishoudensverdunning, maar ook woonidentiteit en leefstijl. Onderstaande tabel beschrijft deze trends en 

ontwikkelingen en hun gevolgen voor de woningmarkt.  

 

Tabel 2: trends, ontwikkelingen en effecten in de markt 

Trend Trends in de markt 

Woonidentieit 

 

Ontwikkeling: 

• Woonidentiteit heeft een steeds grotere invloed bij woningkeuze: waar en hoe je woont zegt iets 

over wie je bent6. Branding speelt hierbij een belangrijke rol. Denk aan de ‘hippe’ Amsterdamse Pijp, 

‘creatieve broedplaats’ Strijp in Eindhoven of ‘cosmopolitisch wonen’ wonen in De Rotterdam.  

• Woonidentiteit doet er vooral in de stad toe. Daar woont immers de generatie die hier gevoelig voor 

is. Er zijn uitzonderingen: ook een tiny house op de hei onderscheidt zich door een bepaalde 

woonidentiteit. 

Gevolg: 

• Locaties en woningen met een sterk aansprekende woonidentiteit worden steeds populairder.  

Hoge vierkante 

meterprijs 

 

Ontwikkeling: 

• De economie trekt weer aan en daarmee het consumentenvertrouwen. Dit vertaalt zich naar een 

toenemende woningvraag. 

• Door de lage rentestand kunnen huishoudens relatief veel geld lenen, hun budget neemt toe.  

• Het aanbod kan de groeiende vraag niet bijhouden. Nieuwbouw en aanbod in de bestaande 

voorraad blijven achter. 

Gevolg: 

• Stijgende vierkante meterprijzen.  

Leefstijl: verschuiving 

van bezit naar ervaring 

 

 

Ontwikkeling: 

• Jonge mensen, vooral hoogopgeleide, hechten meer waarde aan beleving (of gebruik) dan aan 

bezit. Zij vragen zich daardoor steeds meer af wat ze perse nodig hebben en wat niet (keuze tussen 

‘need’ en ‘nice’ to have wordt scherper). 

• Deze doelgroep is door hun focus op beleving meer naar buiten georiënteerd. De woonomgeving 

wordt daardoor een verlengstuk van de woning. De nadruk verschuift daardoor van binnen naar 

buiten, van de woning naar de locatie. 

• Woonconsumenten zijn bereid een steeds kleiner deel van het inkomen te besteden aan wonen7.  

Gevolg: 

• Door afname van bezit en focus op buiten leven verkleint het belang van woonoppervlak. 

• De perceptie ten aanzien van een hypotheek verandert van activa (de eigen woning als 

verdienmodel) naar passiva (de hypotheek is een schuld).  

• Huishoudens zijn bereid om meer te delen. Het kan om de woning zelf gaan (friends-concepten), 

maar ook om voorzieningen zoals een wasruimte of dakterras. 

 

 

 

 

                                                        
5 Interviews met Marjolein Jonker (Tiny Housing Movement), Maarten Hoorn (Platform31), Matthijs Brouwer (Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance), Hans Peter Föllmi (Tiny Tim), Inge Huiskers (Adviseur/programmacoördinator wonen Hilversum/Gooi en 
Vechtstreek) en Edwin Baas (Expertteam Zelfbouw/Buro Beeld). 
6 Zie ook het onderzoek ‘Smart Micro-wonen, klein maar fijn’, Platform31 (2016). 
7 ‘Woningmarkten in perspectief’, BPD (2014). 
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Leefstijl: flexibilisering 

 

 

Ontwikkeling: 

• Arbeid wordt steeds flexibeler. Contracten zijn tijdelijk en mensen switchen vaker van baan. 

• Werken is minder plaats- en tijdafhankelijk, waardoor de scheidslijn tussen werk en privé (en dus 

ook wonen) steeds vager wordt. 

Gevolg: 

• Nieuwbouwwoningen behoren steeds vaker tot een multifunctioneel totaalconcept. De woonfunctie 

raakt steeds meer vermengd (‘blurring’) met andere functies, zoals leisure en werk. 

• Met de wetenschap dat zij om de paar jaar wisselen van baan prefereren huishoudens flexibiliteit 

bij de keuze voor hun woning. Bijvoorbeeld een huurwoning. 

• Huishoudens kiezen voor plekken van waaruit zij een groot banenaanbod kunnen bereiken: 

multimodaal ontsloten, in de stad.  

• Huren wint aan populariteit ten opzichte van kopen8. 

Huishoudensverdunning 

 

Ontwikkeling: 

• Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt de komende jaren relatief hard, vooral door vergrijzing. 

De komende 10 jaar stijgt het aantal 1-persoonshuishoudens twee keer zo hard als het totaal aantal 

huishoudens in Nederland (12% ten opzichte van 6%). Ruim 80% van de huishoudensgroei tot 2040 

wordt veroorzaakt door de groei van het aantal éénpersoonshuishoudens. Over circa 10 jaar 

bestaat circa 70% van de huishoudens in Nederland uit een of twee personen. 

• Daarbij wordt alleen wonen minder als tijdelijk beschouwd, het is niet per se een opstap naar 

samenwonen maar kan ook structureel wenselijk zijn. 

• Eénpersoonshuishoudens hebben relatief minder woonruimte nodig en hebben bovendien minder 

bestedingskracht om een grote woning te kunnen betalen. 

Gevolg: 

• De vraag naar kleine woningen neemt toe, vooral op plekken die één- of tweepersoonshuishoudens 

aantrekkelijk vinden: stedelijk gebied, dicht bij voorzieningen en goed bereikbaar. 

• De behoefte aan sociale cohesie buiten de woning wordt sterker, bijvoorbeeld in een 

groepswoonvorm.  

Verstedelijking Ontwikkeling: 

• Voorzieningen, bereikbaarheid, werkgelegenheid en variëteit trekken huishoudens naar de stad. 

Meer huishoudens verkiezen de voordelen van de stad boven die van het platteland. 

• De stad als ‘roltrap’ verandert9: Jongeren trekken naar de stad (met de roltrap omhoog) om te gaan 

studeren en om stappen te zetten in hun carrière. Het vervolgens weer ‘afstappen van de roltrap’ 

lijkt te stagneren. De stad is populairder geworden als woonplaats, waardoor deze doelgroep in 

mindere mate terugvloeit naar het ommeland.  

Gevolg: 

• De tweekoppigheid in de markt neemt toe: de druk op de woningmarkt in steden vergroot, terwijl die 

in het ommeland juist afneemt. 

Zelfvoorzienendheid 

 

Ontwikkeling: 

• Mensen worden zich bewuster van hun footprint op de aarde. De consumptiemaatschappij maakt 

plaats voor een maatschappij waarin mensen terug willen naar zelfvoorzienende, autarkische 

leefstijl met een kleinere footprint. 

Gevolg: 

• De vraag naar duurzaam, zelfvoorzienend wonen neemt toe. 

Bron: Interviews met experts (2017), Stec Groep (2017). 

Waar bovenstaande trends samenkomen ontstaat markt voor klein wonen. Er is niet één hoofddrijfveer, 

maar er zijn er dus meerdere. Dit maakt het ook waarschijnlijk om te veronderstellen dat het om een meer 

structurele ontwikkeling gaat. 

 

3.2 Overeenkomsten en verschillen Tiny Housing en Micro-wonen 

Micro-wonen en Tiny Housing overlappen en verschillen in achterliggende drijfveren. Dit blijkt uit 

interviews die we deden met experts op het gebied van klein wonen. In deze paragraaf zoomen we in op 

wat Micro-wonen onderscheidt van Tiny Housing en andersom, maar ook op wat overlapt.  

 

                                                        
8 De voorkeur voor vrijesectorhuur steeg tussen 2009 en 2015: van 6% van de huishoudens in 2009 tot 13% in 2015 (WoON). 
9 ‘De stad als roltrap, magneet en spons’, PBL (2015). 
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3.2.1 Micro-wonen: huishoudens doen liever concessie aan woonoppervlak dan aan locatie 

Micro-wonen lijkt voort te komen uit een ongekende druk op de woningmarkt in combinatie met 

veranderende leefstijlvoorkeuren en demografische trends. Deze ontwikkelingen samen dwingen 

huishoudens om concessies te doen, of wel aan woonoppervlak ofwel aan woonidentiteit. Steeds vaker 

kiezen huishoudens om concessies te doen aan het woonoppervlak. Zie onderstaande figuur.  

 

Figuur 5: drijfveren achter Micro-wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep (2017).  

De manier van wonen en de woonlocatie worden steeds meer gekoppeld aan individuele identiteit. 

Maarten Hoorn van Platform31 signaleert dat locatie en identiteit van die locatie steeds bepalender zijn. 

Het woonoppervlak is daaraan steeds meer ondergeschikt. Huishoudens willen bijvoorbeeld in de ‘hippe’ 

Amsterdamse Pijp te wonen, of op de ‘kosmopolitische’ Kop van Zuid in Rotterdam. Vaak gaat het om 

stedelijke woonmilieus. De jonge generatie die gevoelig is voor woonidentiteit voelt zich namelijk 

aangetrokken door de stad. De stad past bij hun flexibele levensstijl (groot aanbod van werkgelegenheid, 

multimodaal ontsloten) en focus op ervaring (groot en divers voorzieningenaanbod). Neveneffect hiervan 

is dat de druk op de woningmarkt oploopt. De prijzen stijgen tot grote hoogte, wat huishoudens dwingt om 

concessie te doen, ofwel aan de locatie en bijbehorende identiteit ofwel aan het woonoppervlak. Door 

verschuivingen in leefstijlvoorkeuren weegt de stedelijke woonidentiteit dan voor een groeiende groep 

woonconsumenten zwaarder dan het woonoppervlak.  

 

“Huishoudens zijn minder plaatsafhankelijk, onder andere door flexibel werk. Een groot deel van deze 

doelgroep verdient teveel voor een sociale huurwoning. Een combinatie van vrijesectorhuur en klein 

wonen is een interessante mogelijkheid om middeninkomens te bedienen.” 

Bron: Hans Peter Föllmi, Tiny Tim (maart 2017). 

Steeds belangrijker in de leefstijl van doelgroepen die kiezen voor Micro-wonen is het denken in ervaring 

in plaats van bezit. Zij geven hun geld liever uit aan reizen, horeca, cursussen en uitgaan dan aan een grote 

tv of auto. Hun focus is daardoor meer naar buiten gericht, wat de woonomgeving als het ware een 

verlengstuk maakt van de woning. De nadruk verschuift hierdoor automatisch van de woning zelf naar de 

woonomgeving. Daarnaast zijn zij gemiddeld genomen meer bereid om gebruik te delen, wat maakt dat zij 

minder ruimte nodig hebben om hun bezit op te bergen. 

 

“Het delen van voorzieningen gaat over de vraag: what is nice to have and what do I need to have?” 

Bron: Maarten Hoorn, Projectleider Smart Micro-wonen Platform31 (maart 2017).  
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Bij corporaties ligt de financiële drijfveer anders 

Corporaties hebben een andere pet op ten aanzien van klein wonen. De financiële drijfveer speelt bij 

sociale huisvesting veel sterker dan woonidentiteit of leefstijl. Sociaal huren is geen keuze, maar noodzaak. 

Woningcorporaties en gemeenten hebben echter wel de wens dat ook op stadse (top)locaties sociale 

woningbouw plaatsvindt, om segregatie van doelgroepen te voorkomen. Om deze woningen betaalbaar te 

houden, bouwen ook de corporaties steeds kleiner. Betaalbaarheid is hier dus drijfveer nummer één. 

 

3.2.2 Tiny Housing is specifieke nichemarkt onder de paraplu van klein wonen 

Tiny Housing overlapt voor een groot deel met Micro-wonen, maar is een nichemarkt. Ook hier is 

woonidentiteit leidend, maar is geen sprake van druk op de woningmarkt. Hieruit volgt een afweging 

tussen enerzijds woonoppervlak en anderzijds een kleine footprint. 

 

Huishoudens die kiezen voor een Tiny House verkleinen hun footprint door kleiner te gaan wonen en 

anderzijds meer of vaker tot op zekere hoogte zelfvoorzienend te leven. In een (kleine) community is dit 

makkelijker. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen zonder dat het een anoniem stelsel wordt. Vaak is de 

sociale cohesie van zo’n woongemeenschap ook een van de drijfveren om te kiezen voor Tiny Housing. 

Daarnaast speelt financiële flexibiliteit een rol. Bij Tiny Housing maken huishoudens een keuze voor 

financiële ongebondenheid. Anders dan de financiële noodzaak bij Micro-wonen, maken huishoudens bij 

Tiny Housing een keuze voor financiële ongebondenheid. Ze zitten met een Tiny House niet vast aan een 

hoge hypotheek die hen belemmert in hun keuzevrijheid. 

 

Tiny House bewoners willen duurzaam en dicht bij de natuur leven, met zo min mogelijk spullen. Ook bij 

Micro-wonen speelt ontspullen een rol, maar daar komt het op de tweede plek, na de financiële 

afweging.” 

Bron: Marjolein Jonker, Tiny Housing Nederland (maart 2017).  

Onderstaande tabel duidt de overlappingen en verschillen tussen Tiny Housing en Micro-wonen. 

 

Tabel 3: drijfveren achter Micro-wonen en Tiny Housing 

Trend Micro-wonen Tiny Housing 

Verstedelijking + -- 

Hoge vierkante meterprijs + - 

Huishoudensverdunning + +/- 

Woonidentiteit ++ ++ 

Leefstijl: verschuiving van bezit naar ervaring ++ ++ 

Leefstijl: flexibiliteit ++ ++ 

Sociale cohesie +/- + 

Duurzaamheid, verkleinen van footprint, zelfvoorzienendheid -- ++ 

Bron: Stec Groep (2017). 

3.2.3 Invloed toename éénpersoonshuishoudens lijkt van invloed op Micro-wonen 

De gemiddelde huishoudensgrootte neemt al jaren geleidelijk af in Nederland en zal dit onder invloed van 

de vergrijzing ook de komende jaren nog blijven doen. Kleinere huishoudens hebben minder vierkante 

meters woonoppervlak nodig en dus volstaan kleinere woningen, is de redenering. Toch zijn experts het 

hierover niet allemaal eens. Steden zijn altijd plekken geweest waar vooral kleine huishoudens zijn 

gevestigd.  

 

Uit onze analyse blijkt dat de inhoud van nieuwbouwwoningen en huishoudensverdunning beperkt 

correleren. Huishoudens worden al jaren steeds kleiner, waar de inhoud van nieuwbouwwoningen pas 

sinds kort afneemt. Wat wel opvalt is dat huishoudensverdunning steeds meer wordt veroorzaakt door de 

groei van éénpersoonshuishoudens en steeds minder door een daling van het aantal kinderen per gezin 
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(zie onderstaande figuur). In het gemiddeld aantal kinderen per gezin valt een licht stagnerende daling te 

herkennen, terwijl het aandeel éénpersoonshuishoudens lineair stijgt. Een correlatie met de inhoud van 

nieuwbouwwoningen is echter (nog) niet aantoonbaar. 

 

Figuur 6: analyse huishoudensverdunning 

 

Bron: CBS (2017), bewerking Stec Groep (2017). Indexcijfers: 2001=100. 

Vooralsnog is dus niet vast te stellen of de groei van het aantal kleine (éénpersoons)huishoudens een 

oorzaak is van steeds kleinere nieuwbouwwoningen. We vermoeden echter wel dat het de trend (waarbij 

huishoudens liever concessies doen aan woonoppervlak dan aan locatie) versterkt, en mede structureel 

zou kunnen maken. Wanneer er aantrekkelijk passend stedelijk aanbod is, dat aansluit bij je leefstijl, 

waarom zou je dan inzetten op meer meters? Kleine huishoudens hebben immers ook een 

bovengemiddelde voorkeur voor stads wonen. 

 

3.2.4 Tiny Housing is meer intrinsiek gedreven dan Micro-wonen 

Micro-wonen en Tiny Housing lijken op het eerste gezicht op elkaar door de fysieke overeenkomst van een 

kleine woning. Toch verschillen ze wezenlijk van elkaar. Waar bij Micro-wonen ook de financiële afweging 

sterke invloed heeft, speelt bij Tiny Housing juist het verkleinen van de footprint een belangrijke rol. Hieruit 

kunnen we concluderen dat Micro-wonen meer extrinsiek gedreven is dan Tiny Housing. Zie onderstaande 

figuur, met op de verticale as betaalbaarheid en op de horizontale as extrinsieke versus intrinsieke 

motivatie.  

 

Figuur 7: intrinsieke/extrinsieke drijfveren versus betaalbaarheidsmotief 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stec Groep (2017). 
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De meer intrinsieke motivatie maakt dat Tiny Housing minder locatiegebonden is dan Micro-wonen. Het 

verkleinen van je footprint kan in principe overal, maar de druk op de woningmarkt is er alleen in de grote 

steden. Het betekent echter niet dat Micro-wonen zuiver financieel gedreven is. Het is de financiële prikkel 

die er voor zorgt dat huishoudens concessies moeten doen aan woonoppervlak of woonidentiteit. 

Onderstaande uitspraak van Inge Huiskers sluit hier bij aan, maar moet dus in een bredere context worden 

bezien.  

 

“Woonconsumenten kiezen niet voor 40 m² als zij voor hetzelfde geld 60 m² kunnen krijgen.”  

Bron: Inge Huiskers, Adviseur en programmacoördinator wonen in Hilversum en de Gooi en Vechtstreek (maart 2017).  

POP-UP CITY ONDERZOEKT VERSCHIJNINGSVORMEN MICRO-METROPOLITAAN WONEN 

In grootstedelijke regio’s zoals Londen, New York en Parijs ontstaan nieuwe superstedelijke woonvormen, 

aangeduid als ‘micro-living’, ‘co-living’ en ‘shared living’. Wonen wordt binnen deze concepten als 

gemaksdienst aangeboden, waarbij de afnemer verschillende luxe-pakketten kan afnemen op het gebied 

van mobiliteit (deelauto), sport (fitness, sauna) en werken (gemeenschappelijke werkplekken).Vooral 

jongeren kiezen voor kleine woonvormen met weinig privéruimte maar met (luxe) gedeelde 

voorzieningen.  

 

Volgens Pop-Up City, een internationaal platform dat innovatieve stedelijke ideeën en ontwikkelingen 

belicht en onderzoekt, komen deze woonvormen enerzijds voort uit krapte op de woningmarkt. Anderzijds 

sluiten ze aan op moderne leefstijlen van metropolitane jongeren. Denken in gebruik in plaats van bezit 

speelt hierbij een belangrijke rol. Om meer grip te krijgen op de bijdrage die micro-metropolitaan wonen 

kan leveren aan de woningmarkt (en zo ja, in welke vormen en op welke plekken?) onderzoekt Pop-Up 

City momenteel de verscheidenheid aan concepten van micro-metropolitaan wonen wereldwijd.  

Bron: diverse artikelen over micro-metropolitaan wonen’, Pop-Up City (2016). 
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4 Kansrijke PMC’s en 
voorbeelden 

4.1 Succesfactoren voor Micro-wonen en Tiny Housing 

Het onderscheid tussen Micro-wonen en Tiny Housing zorgt er voor dat beide producten op een andere 

manier kansrijk zijn. In deze paragraaf benoemen we een aantal succesfactoren voor product-

marktcombinaties voor zowel Micro-wonen als Tiny Housing. In paragraaf 4.2 geven we een overzicht van 

voorbeeldprojecten. 

 

Succesfactoren voor Micro-wonen: hoog stedelijk met voorzieningen in en rondom gebouw 

Micro-wonen komt voort vanuit de vraag naar een betaalbare woning op een plek met een grote 

‘belevingsdichtheid’, de stad. Dat laatste past bij de behoefte aan een stedelijke woonidentiteit. 

Succesfactoren voor Micro-wonen concepten zijn: 

• Hoog stedelijke plekken met een bijbehorend voorzieningenniveau, waar reuring is en waar men het 

stadse leven voluit kan ervaren. De omgeving geldt als verlengstuk van de woning en moet dus 

maximaal aansluiten op de voorkeuren van de doelgroep. Nog meer dan bij reguliere woningen. 

Binnenstedelijke transformaties zijn vaak geschikte plekken. 

• Hoogwaardige voorzieningen binnen het complex. Hoe kleiner de woning, hoe belangrijker de 

kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimte en het gebouw. Denk daarbij aan een kwalitatief 

hoogwaardige lobby waar men kan werken, gemeenschappelijke tuinen of terrassen waar kan worden 

gerecreëerd, deelauto’s et cetera. 

• Goede balans tussen privé en publiek: een wasruimte of buitenruimte willen huishoudens delen, 

maar hun keuken liever niet. De vraag ‘what do I need to have and what is nice to have?’ is wezenlijk. 

Antwoorden zullen echter per doelgroep en plek wisselen. Op plekken met een hoge woningmarktdruk 

is men mogelijk bereid meer te delen. Daarbij zullen stellen meer waarde hechten aan privacy, terwijl 

alleenstaanden mogelijk meer hechten aan contact met hun buren.  

• Micro-wonen is bij uitstek een huurproduct. Eén van de drijfveren voor Micro-wonen is flexibiliteit. 

Het huren in plaats van bezitten van een woning (met bijbehorende hypotheek) sluit hierbij aan. 

Bovendien verkleint dit voor particulieren het risico van een dalende vastgoedwaarde. 

 

ADAPTIEVE BOUW VERKLEINT HET RISICO BIJ VRAAGVERSCHUIVINGEN 

Klein wonen is omgeven door onzekerheid, vooral ten aanzien van de vraag en wet- en regelgeving. 

Adaptief bouwen mitigeert de risico’s en maakt kleine woningen op lange termijn vraagbestendig. Er zijn 

bouwconstructies mogelijk waarbij appartementen losstaan van de gebouwconstructie waardoor 

samenvoegen op termijn gemakkelijk is. Ook ongewapende tussenmuren zijn een mogelijkheid. Tijdelijke 

contracten maken samenvoegen van kleine woningen op termijn gemakkelijk. 

Bron: Stec Groep (2017). 

Voorbeelden van succesvolle projecten met Micro-wonen vinden we vooral in Amsterdam, waar dit type 

woningen al regelmatig wordt gerealiseerd. Villa Mokum in het Amstelkwartier is een voorbeeld. Op deze 

binnenstedelijke plek staan koop- en huurstudio’s van circa 30 m². Huurprijzen liggen onder de 

liberalisatiegrens. Villa Mokum ligt op een bereikbare plek in Amsterdam (op loopafstand van het 

Amstelstation) en voorzieningen zijn dichtbij.  
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Tiny Housing vraagt om duurzame concepten, eigen initiatief en flexibiliteit 

Tiny Housing is minder locatie-afhankelijk dan Micro-wonen. Het gaat vooral om de zelfvoorzienende 

leefstijl met een zo klein mogelijke footprint. Mogelijk in de vorm van projectmatige bouw en zelfbouw. 

Men woont graag in groepen en hecht waarde aan contact met de omgeving. Succesfactoren zijn:  

• Lage bebouwingsdichtheden. Men wil in contact staan met de omgeving en bovendien voldoende 

ruimte hebben om zelfvoorzienend te zijn (denk aan moestuinen, opwekken van energie et cetera). 

• Eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Bewoners nemen graag gezamenlijk het voortouw bij het 

realiseren van hun gezamenlijke woonmilieu. Vooral bij zelfbouw Tiny Housing is dit cruciaal. Het 

gevoel van eigenaarschap is hoog, juist omdat hun woonvorm zo centraal staat in hun leefstijl. Regels 

frustreren dit, terwijl vormen van zelfbouw juist een vliegwieleffect hebben. 

• Duurzaamheid is key. Bij de zelfvoorzienende leefstijl en inperken van de footprint hoort een 

duurzame woning. Hoe energiebesparender hoe beter. Dit kan enerzijds door beperking van het 

energiegebruik (isolatie, recyclebare materialen, kleine vloeroppervlakte) en anderzijds door energie-

opwekking (zonnepanelen, zonneboilers, windmolens et cetera).  

• Mobiliteit maakt flexibel. Tijdelijk bewoonbare plekken, zoals een braakliggend terrein, zijn goede 

proeftuinen voor Tiny Housing-concepten, maar maken een mobiel concept wel noodzakelijk. 

Woningen op wielen of anderszins verplaatsbaar vormen een oplossing. 

 

Succesvolle voorbeelden van Tiny Housing-concepten zien we onder andere BouwEXPO in Almere. Het 

gaat om een experiment van 25 Tiny Houses, waarvan een deel permanent en een deel tijdelijk. Drie van 

de 25 woningen zijn zelfvoorzienend. 

 

PERMANENTE TIJDELIJKHEID ALS RUIMTELIJKE ORDENINGSCONCEPT 

Vastgoed wordt gebouwd voor een periode van 100+ jaar. Daardoor sluiten gebouwen niet altijd meer 

goed aan bij de veranderende vraag in de maatschappij, zeker als het om monofunctionele bouw gaat. 

Adaptieve concepten - waar Micro-wonen en Tiny Housing zich goed voor lenen - die kunnen 

meeveranderen met de vraag bieden een oplossing. 

• Micro-wonen is een zeer actuele trend, waarvan de toekomst nog relatief onzeker is. Adaptief bouwen 

-constructievormen waarbij appartementen gemakkelijk samen te voegen zijn tot een grotere 

woning - maken het product toekomstbestendig bij vraagverandering.  

• Configureerbare woonkernen (inbouwmeubel met onder andere badkamer en keuken) geven de 

mogelijkheid om leegstaand vastgoed relatief snel en gemakkelijk te transformeren tot 

wooneenheden. 

• Verplaatsbare Tiny Houses sluiten aan bij flexibel en efficiënt ruimtegebruik, bijvoorbeeld als 

woonoplossing op tijdelijk braakliggend terrein. 

Bron: Stec Groep (2017). 
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4.2 Voorbeelden van Micro-wonen en Tiny Housing projecten 

Tiny Housing Micro-wonen 

Tiny House Farm 

• Oosterwold 

• Woningen van 40 tot 75 m² op een kavel van 600 m². Er is 

ruimte voor eigen moestuinen. Eigenbouw is mogelijk 

Tijdelijke en permanente woningen 

• Koop 

• Alle doelgroepen kunnen hier terecht 

 

Villa Mokum 

• Amstelkwartier, Amsterdam-Oost  

• 273 studio’s en zes tweekamerappartementen 

(zelfstandige woningen) 

• Huur en koop 

• Studenten aan het HBO of universiteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Out of the Box, Leiden 

• Gemeente Leiden, Werninkterrein. Daarnaast zowel 

stedelijk als landelijke gebieden  

• Zelfvoorzienende containerwoningen 

• Vermoedelijk koop 

• Starters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Foreesstraat 

• Gemeente Utrect, Utrechtse Dichterswijk, voormalig PTT 

sorteercentrum, binnenstedelijk  

• 218 appartementen; studio’s en twee- en 

driekamerappartementen  

• Huur 

• Starters, stellen ouderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiny House Village Den Helder 

• Gemeente Den Helder in samenwerking met 

Woningstichting Den Helder Locatie Falgatuinen (groene 

omgeving), in de wijk Nieuw Den Helder, braakliggend 

terrein 

• 40 zelfvoorzienende woningen (zelf te ontwikkelen, maar 

ook kant en klaar te koop) 

• Koop, misschien ook huur  

• Studenten, jongeren en ouderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Studio 

• Amsterdam Nieuw-West, voormalig GAK-gebouw 

• 650 studio van 28 tot 44 m² 

• Huur (gemiddeld € 400) en koop van € 80.000 tot € 120.000 

• Jongeren, scheiding tussen doelgroepen 

(studenten/starters) om overlast te voorkomen 

• Café, vergaderzalen, wasserette worden gedeeld. 
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Tiny Housing Micro-wonen 

Ecodorp Boekel 

• Coöpeperatie Ecodorp Boekel, gemeente boekel, weiland 

• 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve woningen  

• Huur 

• Mensen die een integrale en holistische levensstijl willen 

aanhangen. Gemeenschapsvorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACK 

• Gemeente Haarlem, aan de rand van Haarlem aan de 

Leidsevaart  

• 98 nieuwbouw appartementen en studio tot 50 m² 

• Koop 

• Starters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neudeflat 

• Gemeente Utrecht, aan het plein De Neude. Voormalig 

gemeentekantoor  

• 88 luxe tweekamerappartementen 

• Huur 

• Starters en stellen 
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5 Enquêteresultaten 
5.1 Ruim 100 deelnemers van gemeenten, provincies en corporaties 

De enquête is begin 2017 opgezet en uitgevoerd via een gerichte online enquête onder gemeenten, 

corporaties en provincies. Ruim 13% van de totale doelgroep vulde onze enquête in: circa 16% van de 

gemeenten, 50% van de provincies en 8% van de corporaties. De responsgroep omvat: 

• 24 van de 42 G32 gemeenten10 (waarvan alle G4-gemeenten), 32 middelgrote gemeenten en 12 kleine 

gemeenten. Uit iedere provincie deed minimaal één gemeente mee aan de enquête.  

• Grote, middelgrote en kleine corporaties11. Vooral middelgrote en kleine corporaties namen deel. 

• 7 van de 12 provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht 

en Friesland. 

 

Figuur 8: respondenten naar type en ligging 

  
Bron: Stec Groep (2017). 

  

                                                        
10 G32: alle 42 G32 gemeenten, middelgroot: alle overige gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, klein: alle overige gemeenten met 
minder dan 25.000 inwoners. 
11 Klein: tot 5.000 woningen, middelgroot: tot 20.000, groot: vanaf 20.000 woningen. 
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5.2 Circa 60% van de respondenten heeft geen beleid 

We vroegen de respondenten of zij beleid hebben op klein wonen. Als het thema actueel blijkt, liggen hier 

kansen voor ondersteuning. 

• Circa de helft van de provincies heeft of vormt beleid op klein wonen. Bij provincies die ‘ja, anderszins’ 

wordt klein wonen bijvoorbeeld genoemd in de Provinciale Agenda Wonen. Alle provincies staan open 

voor beleid op klein wonen. 

• Zo’n 35% van de gemeenten heeft beleid ten aanzien van klein wonen, onder hen vooral de G32 

gemeenten (65%). Door de druk op de woningmarkt is dit logisch. De gemeenten die niet openstaan 

voor beleid ten aanzien van klein wonen zijn vooral kleine gemeenten. 

• Hoe groter de corporatie, des te meer beleid er is op klein wonen. Grote corporaties zijn doorgaans 

actief in de grotere steden, waar de druk op de betaalbaarheid het grootst is en de meeste 

statushouders huisvesting zoeken. Klein wonen zien deze corporaties als mogelijke oplossing hiervoor. 

 

Figuur 9: beleid op klein wonen12 

Bron: Stec Groep (2017). 

Zo’n driekwart van de respondenten heeft geen kennis van kleinwonenprojecten 

Respondenten hebben relatief beperkt kennis van kleinwonenprojecten. We vroegen hen aan te geven of 

en zo ja, welke, projecten zij kennen met kleine woningen. Het verschil in kennis van projecten verschilt 

nauwelijks tussen provincies, corporaties en gemeenten. De projecten die worden genoemd zijn divers. Het 

is niet zo dat bepaalde projecten boven gemiddeld bekend zijn. 

 

                                                        
12 Antwoord D ‘Ja, in een omgevingsplan’ werd door geen van de deelnemers gekozen en vervalt dus in de figuur. 
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Figuur 10: kennis van projecten met klein wonen (links: alle respondenten, rechts: type respondent) 

  
Bron: Stec Groep (2017). 

De meerderheid van de respondenten heeft geen ervaring met klein wonen. Corporaties hebben relatief 

gezien de meeste ervaring met klein wonen. 

• Provincies hebben relatief de minste ervaring met klein wonen. Twee derde van hen geeft aan hiervoor 

wel open te staan. 

• Vooral grote gemeenten (zo’n 75%) en corporaties (100%) hebben ervaring met klein wonen. Zij 

hebben vaak al projecten gedaan met kleine woningen, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, maar 

ook reguliere projecten. 

 

Figuur 11: ervaring met klein wonen 

  
Bron: Stec Groep (2017). 
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5.3 Klein wonen is structureel, maar niet eenduidig te definiëren 

Circa de helft ziet Micro-wonen en Tiny Housing als overlappende thema’s  

Er gaan vele termen rond als het gaat over klein wonen: compact wonen, Micro-wonen, Tiny Housing, 

microwonen et cetera. De duiding van het begrip klein wonen is belangrijk om elkaar te begrijpen.  

• De definitie van klein wonen is niet eenduidig. Het leeuwendeel (circa 50%) ziet overlap tussen Tiny 

Housing en Micro-wonen. 

• Zo’n 40% van de corporaties ziet klein wonen als Micro-wonen en niet zozeer als Tiny Housing. Bij 

gemeenten en provincies is dit onderscheid minder duidelijk. Bij klein wonen kan het bij hun om zowel 

Micro-wonen als Tiny Housing gaan, dat is min of meer om het even. Provincies scharen Tiny Housing 

en Micro-wonen in circa twee derde van de gevallen onder dezelfde noemer van klein wonen. 

• Grote corporaties verstaan onder klein wonen in twee derde van de gevallen Micro-wonen. Naarmate 

de corporatie kleiner wordt, verstaat men onder klein wonen vaker ook Tiny Housing. 

• Bij gemeenten is het definitiebegrip in mindere mate onderhevig aan de grootte van de gemeente. 

• Kleine corporaties en gemeenten verstaan relatief vaker iets anders onder klein wonen dan grotere 

gemeenten en corporaties. Zij denken bij klein wonen vaker aan betaalbare woonoplossingen of 

huisvesting voor kleine of bijzondere huishoudens. 

 

Figuur 12: wat is klein wonen? Provincies, gemeenten en corporaties (links), type gemeenten (rechts) 

  

Bron: Stec Groep (2017). 
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Volgens meer dan 50% gaat het om woningen tot 50 m² gbo 

Net als de definiëring van het begrip klein wonen is ook de oppervlaktebepaling belangrijk. We vroegen 

respondenten daarom aan welke woonoppervlakte zij denken bij klein wonen. Het volgende valt op: 

• De meerderheid (ruim 30%) van de respondenten schaart woningen tot 50 m² onder kleine woningen. 

Andere categorieën scoren echter ook hoog: tot 40 m² gbo en tot 60 m². 

• Grote corporaties en G32 gemeenten praten pas over klein wonen bij woningen kleiner dan 30 m² gbo. 

• Corporaties denken gemiddeld gezien aan kleinere woonoppervlaktes bij klein wonen dan gemeenten 

en provincies. 

• Relatief veel gemeenten en provincies richten zich niet op klein wonen en hebben daarom ook geen 

oppervlaktedefinitie voor dit type woningen. 

  

Figuur 13: hoe groot is klein wonen? Provincies, gemeenten en corporaties (links), type gemeenten 

(rechts) 

  

Bron: Stec Groep (2017).  
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Ruim 60% van de respondenten ziet klein wonen als een permanente oplossing voor een structurele 

vraag 

Eén van de belangrijkste vragen als het over klein wonen gaat, is of het een permanent of tijdelijk 

fenomeen is. We vroegen respondenten daarom antwoord te geven op de vraag of klein wonen een 

permanente of tijdelijke vraag in de woningmarkt oplost. 

• Ruim 60% van de respondenten ziet klein wonen als een permanente oplossing voor een structurele 

vraag in de woningmarkt. Circa 30% denkt dat het gaat een tijdelijke oplossing voor statushouders, 

studenten of anderszins. 

• Minder dan 10% van de respondenten geeft aan dat klein wonen geen tijdelijk en geen structureel 

probleem oplost. Dit onderschrijft de relevantie van klein wonen. 

• Corporaties denken meer dan gemiddeld (bijna 70%) dat een structurele vraag bediend wordt, vooral 

grote corporaties.  

• Vooral G32/G4 (circa drie kwart) en kleine gemeenten (zo’n twee derde) zien klein wonen als een 

permanente oplossing voor een structurele vraag. Middelgrote gemeenten zien het relatief vaak als 

een tijdelijke oplossing (ruim 40%). 

 

Figuur 14: relevantie van klein wonen 

   

Bron: Stec Groep (2017). 
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Huisvesting van starters, statushouders en huishoudensverdunning belangrijkste redenen om 

aandacht te vestigen op klein wonen 

Als klein wonen een permanent of tijdelijk probleem oplost, om welk probleem gaat het dan? We vroegen 

respondenten hoe belangrijk zij klein wonen vinden in relatie tot bepaalde problematiek.  

• Respondenten vinden klein wonen vooral belangrijk (of heel belangrijk) in relatie tot 

huishoudensverdunning (70%) en huisvesting van starters (75%) en statushouders (60%). 

• Verdichting (45% geeft aan niet of helemaal niet belangrijk), studentenhuisvesting (40%) en vergrijzing 

(10%) zijn minder belangrijke redenen om de aandacht op klein wonen te vestigen. 

• Transformatie van leegstaand vastgoed (of bedrijventerreinen) en eigenbouw/placemaking scoren 

gemiddeld, maar kunnen ook beschouwd worden als belangrijke redenen. 

 

Figuur 15: belangrijkste redenen om aandacht te vestigen op klein wonen 

Bron: Stec Groep (2017). 

Partijen hebben verschillende redenen om aandacht te vestigen op klein wonen. Ook hier is de taak van de 

respondent leidend. 

• Vooral provincies hebben afwijkende redenen om aandacht te vestigen op klein wonen. Volgens hen is 

klein wonen vooral een oplossing in het kader van verdichting van de stad, studentenhuisvesting en 

leegstand. Huisvesting van starters, eigenbouw/placemaking en huishoudensverdunning zijn relatief 

minder belangrijk. 

• Corporaties leggen de focus logischerwijs meer op het huisvesten van hun doelgroepen: ouderen, 

kleine huishoudens en statushouders. Studentenhuisvesting of eigenbouw/placemaking zijn voor hen 

van minder groot belang. 

• Gemeenten focussen zich hier dan juist weer wel op. 

 

Figuur 16: belangrijkste redenen om aandacht te vestigen op klein wonen naar mate van 

belangrijkheid en type respondent 

Bron: Stec Groep (2017). 
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Ruim 90% noemt starters de belangrijkste doelgroep voor klein wonen 

Kleine woningen kunnen tegemoet komen aan de wensen van verschillende doelgroepen. We vroegen 

respondenten welke doelgroepen zij het beste bij het product vinden passen. 

• Meer dan 50% van de respondenten vindt klein wonen geschikt voor starters (ruim 90%), studenten 

(80%), vergunninghouders (70%) en ouderen (55%). Kortom, klein wonen is voor relatief veel 

doelgroepen geschikt. 

• Gezinnen passen logischerwijs minder goed bij het product, zij verkiezen een ruime eengezinswoning 

boven een kleine woning. 

• De verschillende type respondenten zitten min of meer op dezelfde lijn. Alleen provincies leggen 

relatief meer dan gemiddeld de nadruk op de bediening van studenten en vergunninghouders. 

 

Figuur 17: geschikte doelgroepen voor klein wonen 

Bron: Stec Groep (2017). 

Klein wonen op 80% tot 100% van de locaties geschikt, maar vooral in het stadscentrum 

Kleine woningen zijn niet overal een gewenste ontwikkeling. We vroegen respondenten wat zij de beste 

plekken voor kleine woningen vinden. Het beeld dat ontstaat is ambigu, vermoedelijk omdat in 

vraagstelling geen onderscheid is gemaakt tussen Micro-wonen en Tiny Housing. Conclusies die we 

kunnen trekken: 

• Respondenten vinden 80% tot 100% van de locaties geschikt voor kleine woningen. Dat is relatief veel.  

• 20% acht locaties buiten het centrum ongeschikt voor klein wonen. 

• Circa 50% vindt stadscentra van grote gemeenten het meest geschikt.  

• Rondom en buiten het centrum vinden respondenten klein wonen opvallend geschikt in middelgrote 

en kleine gemeenten. We vermoeden dat het hier dan vooral gaat om Tiny Housing en niet zozeer om 

Micro-wonen.  

 

Figuur 18: geschikte plekken voor klein wonen 

Bron: Stec Groep (2017). 
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Braakliggende terreinen en transformatielocaties zijn de meest geschikte plekken 

Klein wonen kan op meerdere manieren worden toegepast. We vroegen respondenten wat zij de beste 

toepassingsmogelijkheden vinden. 

• Circa 60% van de respondenten kijkt naar transformatie als toepassingsmogelijkheden voor klein 

wonen, 50% kijkt naar braakliggend terrein. Deze percentages zijn opvallend hoog in vergelijking met 

nieuwbouw (ruim 65%). Dit heeft er naar onze inschatting mee te maken dat klein wonen zich vooral 

goed leent voor binnenstedelijke plekken, vaak transformatie. 

• Corporaties neigen daarbij meer naar nieuwbouw (ruim 80%) en gemeenten en provincies meer naar 

leegstaand vastgoed (circa 65%). Gemeenten en provincies lijken meer te kijken naar integrale 

gebiedsontwikkeling, terwijl corporaties focussen op gebouwniveau. 

• Eigenbouw wordt in mindere mate als toepassingsmogelijkheid gezien. Vooral corporaties zijn 

hierover negatief. Logisch, want corporaties zijn nauwelijks meer voor zelfbouw. 

 

Figuur 19: toepassingsmogelijkheden voor klein wonen 

Bron: Stec Groep (2017). 
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5.4 Circa 50% wil meer inzicht in de behoefte 

We vroegen respondenten of zij inzicht hebben in de behoefte naar klein wonen. Daarbij kon men ook 

aangeven of hier behoefte aan is. Respondenten geven aan meer inzicht te willen in de behoefte naar klein 

wonen. Slechts 30% heeft een beeld van de behoefte.  

• Vooral provincies hebben behoefte aan meer inzicht in de vraag. Ze worden regelmatig benaderd met 

vragen hierover. Provincies lijken de juiste spelers om kennis te pluggen.  

• Corporaties hebben vaker dan gemeenten en provincies onderzoek verricht naar de behoefte aan klein 

wonen. Zo’n 20% van hen heeft een behoefteonderzoek gedaan of laten uitvoeren. Bij gemeenten en 

provincies ligt dit percentage veel lager. Het gaat opvallend genoeg vooral om grote en kleine 

corporaties. Middelgrote corporaties scoren beneden gemiddeld. 

• Zo’n 60% van de middelgrote gemeenten wil meer inzicht in de behoefte naar klein wonen. Grote 

gemeenten hebben hier relatief minder behoefte aan, 35% van hen heeft behoefte aan meer inzicht in 

de behoefte. Zij worden wel bovengemiddeld vaak benaderd met vragen over klein wonen. Blijkbaar 

hebben zij zich hier tot op een bepaalde hoogte al tegen gewapend. 

• Kleine gemeenten hebben in mindere mate behoefte aan meer inzicht, ruim 40% van hen geeft aan dit 

niet nodig te hebben. 

 

Figuur 20: inzicht in de behoefte naar klein wonen 

  
Bron: Stec Groep (2017). 
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Toekomstwaarde van het vastgoed, financiën en parkeernormen vormen echter belemmeringen 

We vroegen respondenten naar de belemmeringen die zij ervaren bij klein wonen. Logischerwijs lopen 

respondenten vanuit hun taak tegen verschillende dingen aan. Zo benaderen provincies en gemeenten het 

onderwerp vooral vanuit volkshuisvestelijk perspectief en kijken corporaties ook naar de waarde van hun 

portefeuille. Het volgende valt op: 

• Over het algemeen zien respondenten de meeste beren op de weg als het gaat om financiën, 

parkeernormen, en de toekomstwaarde van het vastgoed. Zo’n 40% van de respondenten noemt deze 

thema’s. 

• Provincies ervaren vooral belemmeringen als het gaat om financiën, het bouwbesluit en de 

parkeernorm. De toekomstwaarde van het vastgoed is voor hun van relatief minder groot belang. 

• Gemeenten noemen meer dan gemiddeld andere obstakels zoals de beperkte levensloopbestendigheid 

van kleine woningen, de concurrentiepositie van de bestaande voorraad van kleine woningen en de 

geschiktheid voor gezinnen. 

• Corporaties zien logischerwijs vooral beperkingen als het gaat om de toekomstwaarde van hun 

vastgoed. Het is voor hen de vraag of kleine woningen ook in de toekomst aan de vraag voldoen.  

 

Figuur 21: Welke belemmeringen ziet u ten aanzien van klein wonen?  

Bron: Stec Groep (2017). 

Circa 90% heeft interesse in een congres over klein wonen 

Bijna alle respondenten geven aan interesse te hebben in een congres over klein wonen. Vooral provincies 

zijn geïnteresseerd. 

 

Figuur 22: interesse in een congres over klein wonen 

  
Bron: Stec Groep (2017). 
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Thema’s die aan bod zouden moeten komen zijn: 

• De omvang van de vraag naar klein wonen. Vooral provincies (ruim 80%) en gemeenten (ruim 75%) 

hebben behoefte aan antwoord op deze vraag. 

• Mate van tijdelijkheid van klein wonen. Gaat het om een structurele behoefte of is het een 

conjuncturele trend?  

• Financiële belemmeringen en wet- en regelgeving zijn relatief gezien minder belangrijk, maar 

verdienen ook aandacht.  

• Overige thema’s die worden genoemd zijn: verschil tussen stad en platteland, behoud van 

woonkwaliteit en ecologische aspecten. 

• De vragen die spelen duiden op een jonge markt. De vragen zijn veelal verkennend van aard. 

Stakeholders zijn nog niet bij de voorwaarden, zoals wet- en regelgeving en financiën aanbeland.  

 

Figuur 23: welke onderwerpen zouden op een congres aan bod moeten komen?  

Bron: Stec Groep (2017). 

Respondenten zijn in mindere mate geïnteresseerd in verdiepende sessies met ervaringsdeskundigen, iets 

meer dan de helft is geïnteresseerd. 

 

Figuur 24: interesse in sessies met ervaringsdeskundigen 

Bron: Stec Groep (2017). 
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Bijlage: enquêtevragen 
Vragenlijst enquête onder corporaties, provincies en gemeentes 

 

Vooraf 

1. Wat is uw naam (open vraag)? 

2. Wat is uw e-mailadres (open vraag)? 

3. Voor welke organisatie bent u werkzaam (open vraag)? 

4. Wat is uw functie (open vraag)? 

5. Indien werkzaam voor een corporatie: welke gemeentes vallen binnen uw werkgebied (open vraag)? 

 

Vragenlijst 

 

1. Ziet u klein wonen als een oplossing voor tijdelijke dan wel permanente vormen van wonen binnen uw 

gemeente/provincie/werkgebied? 

a. Ja, klein wonen is een permanente oplossing (voor een structurele vraag naar kleine 

woningen) 

b. Ja, klein wonen is een tijdelijke oplossing (voor statushouders, studenten of anderszins) 

c. Nee, klein wonen biedt noch een tijdelijke noch een permanente oplossing 

 

2. Welk probleem lost klein wonen volgens u op (meerdere antwoorden mogelijk)? 

a. Wens om kleiner te wonen 

b. Verduurzaming van de woningvoorraad (/portefeuille) 

c. Tijdelijke huisvesting 

d. Verdichting van het stedelijk gebied 

e. Doorstroming in de woningmarkt 

f. Tekort aan goedkope woningen 

g. Anderszins, namelijk: 

 

3. Heeft u beleid ten aanzien van klein wonen? 

a. Ja, in een visie op klein wonen 

b. Ja, in omgevingsplannen 

c. Ja, in een strategisch beleidsdocument 

d. Ja, anderszins: … 

e. Nee, maar daar staan we wel voor open 

f. Nee, en daar staan we ook niet voor open 

 

4. Op welk segment richt u zich als het gaat om klein wonen? 

a. Tot 30 m² 

b. Tot 40 m² 

c. Tot 50 m² 

d. Tot 60 m² 

e. Tot 70 m² 

f. Wij richten ons niet op klein wonen 
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Klein wonen: trend of hype? concept- 33 

5. Wat zijn in uw gemeente(n)/werkgebied de belangrijkste redenen om aandacht te vestigen op klein 

wonen (3 antwoorden mogelijk, prioritering 1, 2, 3)? 

a. Verdichtingsopgave 

b. Vergrijzing 

c. Huishoudensverdunning 

d. Starters 

e. Studenten 

f. Statushouders 

g. Eigenbouw en placemaking 

h. Aanpak leegstaande terreinen 

i. Anders, namelijk: 

 

6. Heeft u zicht op de behoefte aan klein wonen binnen uw gemeente(n)/werkgebied? 

a. Ja, we hebben een behoefteonderzoek gedaan / laten uitvoeren 

b. Nee, maar we zouden graag meer inzicht willen in de behoefte 

c. Nee, daar hebben we ook geen behoefte aan 

 

7. Naar welke toepassingsmogelijkheden voor klein wonen kijkt u? 

a. Braakliggend terrein 

b. Leegstaand vastgoed (transformatie) 

c. Nieuwbouw 

d. Eigenbouw 

 

8. Voor welke locaties is Micro-wonen een haalbaar concept (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 

 Grote steden (>100.000 

inwoners) 

Middelgrote steden (>50.000 

inwoners) 

Kleine steden (<50.000) 

Binnenstedelijke kernen    

Rondom het centrum    

Buiten centrum    

 

Optie: in geen van bovenstaande gebieden is klein wonen een haalbaar concept. 

 

9. Voor welke doelgroepen is klein wonen geschikt (meerdere antwoorden mogelijk)? 

a. Starters 

b. Ouderen 

c. Statushouders 

d. Studenten 

e. Gezinnen 

f. Zorgbehoevenden 

g. Geen van bovenstaande 

 

10. Kent u goede voorbeelden van nieuwe vormen van klein wonen (open vraag)? 

a. Ja, namelijk: 

b. Nee 

 

[lijst referentieprojecten: Villa Mokum Amsterdam, Bouwexpo Oosterwold, Tiny House Village Den helder, 

Ecodorp Boekel, Kompost Zutphen, Out of the box living Leiden] 
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Klein wonen: trend of hype? concept- 34 

11. Welke belemmeringen ziet u ten aanzien van klein wonen? 

a. Financieel 

b. Bouwbesluit 

c. Parkeernorm 

d. Anderszins, namelijk: 

 

Toelichting één van bovenstaande antwoorden (open vraag): 

 

Afsluiting 

 

12. We organiseren een aantal verdiepende sessies met ervaringsdeskundigen. Wenst u benaderd te 

worden voor deelname? 

a. Ja 

b. Nee 

 

13. Welke onderwerpen zouden in zo’n sessie aan bod moeten komen volgens u: 

a. Hoe fundamenteel is de trend van klein wonen? 

b. Wet- en regelgeving 

c. Financiële belemmeringen 

d. Anderszins, namelijk: 

 

14. We organiseren een congres over klein wonen in het voorjaar. Wenst u hiervan op de hoogte te 

worden gehouden? 

a. Ja 

b. Nee 

 

 

 

 


