
 

 

Verlichte Lasten  

 
De NOS schrijft op 7 september ‘Zorgen over hoge huren, slokt groot deel inkomen op’. De 
Armoedecoalitie strijd al jaren tegen armoede en herkent dit signaal. Mensen met een laag 
inkomen zijn heel veel geld kwijt aan hun woonlasten. Kan dat niet wat minder? De 
Armoedecoalitie, een netwerk van organisaties in de stad, is opzoek naar vernieuwende 
oplossingen om de huren omlaag te kunnen krijgen. Wil jij hieraan bijdragen? Dat kan! 
 

Achtergrond 
Mensen met een laag inkomen geven al jaren aan de woonlasten te hoog te vinden. De Armoedecoalitie kijkt 

graag naar de mogelijkheden om deze woonlasten te verlagen zodat Utrechters met een kleine beurs meer 

overhouden voor hun levensonderhoud. Woonlasten zijn opgedeeld in de kale huur, servicekosten, 

gas/licht/water en mogelijk extra kosten voor het parkeren e.d. Door de energietransitie zouden de energielasten 

van de huurders omlaag kunnen en deze transitie biedt daardoor kansen voor huurders. Daarnaast zijn andere 

kosten ook posten die mensen flink in hun portemonnee raakt. Een voorbeeld hiervan zijn de verplichte kosten 

voor een parkeerplaats, zelfs als je geen auto bezit. 

Het project 
De armoedecoalitie is opzoek naar vernieuwende ideeën om de huur voor mensen met een laag inkomen omlaag 
te krijgen. Deze ideeën moeten praktisch uitvoerbaar zijn en lokaal te regelen. Zijn er kansen (zoals de 
energietransitie of gemeentelijke sturingsmechanismen) die de gemeente of woningcorporaties kunnen 
verkennen om de woonlasten te verlagen? Jij doet samen met je team onderzoek naar de mogelijkheden bij 
verschillende organisaties of in lokale regelgeving én kijkt naar nieuwe innovatieve kansen. Je voert gesprekken 
met professionals en kijkt naar andere gemeenten of misschien wel andere landen. Je krijgt hierbij begeleiding 
van Academie van de Stad en inhoudelijke sturing vanuit de Armoedecoalitie. Het is de uitdaging dat er met een 
frisse blik naar dit probleem gekeken wordt. Je mag dus je creativiteit gebruiken om dit probleem aan te pakken! 
 
Vragen die je kunt stellen zijn: 

• Waaruit bestaan de woonlasten precies? 

• Hoe kunnen deze structureel worden verlaagd? 

• Wat zijn de kansen en belemmeringen in huidige ideeën vanuit het Utrechtse netwerk? 

• Wat zijn andere innovatieve ideeën? (van bv warmtebedrijven, sociaal raadslieden of overheden) 

• Welke vernieuwende concepten, vanuit jullie zelf, zouden nog meer kunnen werken? 

 
 
Je gaat in een groep van ongeveer vijf studenten van verschillende opleidingen aan de slag. De start is begin 
februari en loopt in principe één blok van tien weken. Je bent hierbij ongeveer 2,5 dag per week aan de slag als  
onderzoek-stagiair. Als je ook in blok D hiermee aan de slag wilt (bijvoorbeeld in combinatie met je scriptie) 
kunnen we hier naar kijken. Na een start en enkele tussenbijeenkomsten presenteer je aan het eind een 
adviesrapport. In dit adviesrapport staan jullie bevindingen, welke oplossingen werken, welke niet werken en 
waarom? Ook geef je praktisch advies over hoe ideeën uitgevoerd kunnen worden.  
 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan uiterlijk 6 december een korte motivatie naar Jasper Stoorvogel via jasper@academievandestad.nl. 
Heb je vragen, dan kun je ook altijd even bellen (06-1138 1899) of mailen!  
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