De kracht van WoonConnect
voor integrale wijkverbetering

Compleet plan van aanpak
Zelf aan de knoppen bij renovatie en
verduurzaming
Voor aardgasloze en zorgzame wijken

De kracht van WoonConnect
voor integrale wijkverbetering
Is uw gemeente van plan om wijken duurzamer, zorgzamer, veiliger en comfortabeler te
maken? Met WoonConnect combineert u hightech ICT, een goed en innovatief bouwkundig
aanbod, financiële regelingen (van subsidies tot financieringsmogelijkheden), beleidsdoelstellingen en – het allerbelangrijkste wat ons betreft – de wensen van de inwoners van uw
gemeente. Iedere gemeente en iedere wijk is uniek. Per gemeente en per wijk ontwikkelen
we – samen met u en de diverse belanghebbenden – een implementatieplan waarmee de
wijken kunnen worden verbeterd. Daarbij voert u als gemeente zelf de regie, terwijl u alle
betrokken partijen een maximale inbreng kunt laten leveren. Hierdoor ontstaat maximaal
draagvlak, dat noodzakelijk is voor de grote veranderprocessen waar we voor staan. Zo is
bijvoorbeeld verduurzaming van de woningvoorraad een beleidsmatige noodzaak geworden,
die alleen vorm krijgt als individuele huiseigenaren in beweging komen. Dat lukt alleen als
we het samen oppakken. Een traject dat niet alleen doeltreffender, maar bovendien veel
leuker is!

De individuele woning als bouwsteen
De basis voor onze aanpak is de individuele bewoner en de individuele woning. Zeker bij particulier
bezit ligt hier de sleutel tot verandering. Wanneer
de eigenaar-bewoner niet in beweging komt,
gebeurt er niets. Met WoonConnect krijgt de
bewoner de beschikking over een virtueel thuis
waarop hij zelf verschillende veranderscenario’s kan
uitproberen. Zo kan hij zien wat een verbetering van
het energieverbruik aan investeringen kost, wat de
financieringsmogelijkheden en eventuele subsidies
zijn, hoe de veranderingen er uit zien en wat ze
opleveren aan besparing. Ook maatregelen die
leiden tot verbetering van het comfort, de veiligheid
en het faciliteren van langer thuis wonen worden op
deze manier inzichtelijk gemaakt. Verenigingen van
Eigenaren bieden we inzicht op complexniveau en
individueel woningniveau. Professionele verhuurders zoals woningcorporaties, beleggers en beheerders bieden we een compleet scala aan oplossingen,
van verduurzaming tot aan dagelijks beheer.

Een buurt is meer dan de som van de
individuele woningen
Ook op wijkniveau beidt WoonConnect inzicht in
diverse aspecten. De enquêtetool verschaft u direct
inzicht in de kwaliteiten van de wijk en de manier
waarop die beleefd worden. Bewoners kunnen een
oordeel vellen over de woningen, straten, pleinen,
specifieke plekken en de buurt als geheel. Ook krijgt
u inzicht in bijvoorbeeld het energieverbruik op
blokniveau. U ziet dan precies waar de kansen voor
verduurzaming liggen. Middels het platform kunt u
ook inventariseren hoeveel vrijwilligers er potentieel
in de wijk zijn op diverse werkterreinen. Door snel
‘buurtambassadeurs’ op te sporen en in te zetten,
geeft u het veranderproces in de buurt een vliegende start. Wanneer de wensen van de bewoners in
beeld zijn, kunt u die koppelen aan de beleidsdoelstellingen van uw gemeente, waarna een integrale
strategie kan worden uitgestippeld.

Integrale aanpak op verschillende
terreinen
Eerdere projecten in verschillende regio’s hebben
geleerd dat bewoners niet direct warmlopen voor
één enkel thema. Waar een gemeente of een
corporatie een ambitie heeft op het gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid (zoals labelsprongen,
aardgasloos, CO2-neutraliteit of Nul-op-de-Meter),
worstelen bewoners vaak meer met vraagstukken
als langer thuis wonen, vocht, tocht, kou of geluidsoverlast. Het is dan ook verstandig om beleidsdoelstellingen te verpakken in een integrale aanpak
waarbij zoveel mogelijk verschillende facetten van
het wonen worden belicht.
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Samenwerkende partijen
Met een digitaal platform alleen ben je er natuurlijk
niet. Er zal een netwerk moeten worden opgebouwd met de bewoners, met aanbieders van
maatregelen, financieringsmogelijkheden en de
overheid. WoonConnect heeft een uitgebreid
netwerk van fabrikanten, conceptaanbieders en
bouwers en kent de verschillende mogelijkheden
voor subsidies en financiering, maar werkt ook
graag samen met lokale partijen die al actief zijn in
de wijk of in de gemeente.

Buurtanalyse
Het proces begint met een analyse van de wijk. Hierbij wordt gekeken naar het aantal woningen,
woningtypologieën, elektra- en gasverbruik in de woningen, bijzondere punten in de wijk,
WOZ-waarde, geschatte energie-indexen van de woningen en dergelijke. Van de wijk wordt een
3D-kaart gemaakt waarop later de gedigitaliseerde woningen zichtbaar worden. Als start is er een
2D-kaart van de wijk waarop de bovengenoemde gegevens van de wijk inzichtelijk worden
gemaakt. WoonConnect werkt graag samen met partijen als Alliander en Geodan, waardoor nog
meer informatie van de wijk inzichtelijk kan worden gemaakt. In deze fase wordt ook duidelijk
welke woningen kansrijk zijn om te worden aangepakt, en welke woningen zich makkelijk lenen
voor digitalisering.

Van een wijk in Veghel is een 3D model
gemaakt waarmee de woningtypologieën
in kaart zijn gebracht.
Alle beschikbare data over de woningen
kan worden geprojecteerd op een topografische kaart.
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Sociale veerkracht op wijkniveau
Op wijk- en buurtniveau is in Uden een sturingsinstrument ontwikkeld om op basis van geo-data
te komen tot ‘gezonde wijken’. Hierbij ‘scoren’ bewoners zelf buurten op zes assen, waarna
maatregelen kunnen worden geprioriteerd incl. afspraken over wie wat doet, wanneer en met
welk doel.
Empirisch onderzoek in de sociologie toont dat wijken met een diverse opbouw het meest stabiel
zijn. Een mix van hoge en lage inkomens, hoog- en laagopgeleiden, jonge en oude inwoners maar
ook hier of elders geboren inwoners met een woningbestand dat wooncarrière mogelijk maakt.
Dus zowel sociale als overige huur, zowel koopwoningen in rijtjes als in hoger segment, zowel
appartementen als eengezinswoningen, etc.
Om als wijk ‘dementieproof’ te zijn (geschikt om er als minder zelfredzame inwoner zelfstandig te
wonen) moeten basisvoorzieningen binnen 400 à 500 meter beschikbaar zijn. Deze omvatten een
ontmoetingspunt incl. ondersteuning (bereikbaarheid van oa een arts), een basisschool, toegang
tot een buurtsuper (voor brood, melk, groenten, etc.) en bereikbaarheid van een computer,
pinautomaat en brievenbus.
Daarnaast moet een wijk uitnodigen tot buiten bewegen en ontmoeten in het groen, omdat
bewezen is dat dit de beste preventie is tegen elke ziekte, ook dementie. Bovendien is dit groen
nodig in relatie tot klimaatadaptatie: geen hittestress en geen natte voeten. Indien gewenst kan
de wijkaanpak met WoonConnect worden aangevuld met de ‘Udense’ methode.

Buurtindex: Buurten met een diverse opbouw zijn het meest
stabiel. Door de ‘score’ van een buurt uit te zetten op zes assen
krijgt men direct inzicht in waar een mogelijke oplossing
waarschijnlijk zal liggen.
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Het digitaliseren van de woningen
Met WoonConnect kunnen dynamische woningmodellen van de bestaande woningen online
worden aangeboden aan de bewoners. Deze woningmodellen worden vanaf tekening en andere
open data zo goed mogelijk in lijn gebracht met de werkelijke situatie, en daarna op de 3D kaart
geplaatst. De virtuele woningen worden ook voorzien van opties waarmee de bewoner straks zelf
de bestaande toestand verder kan verfijnen, zoals bijvoorbeeld, ander type beglazing, een andere
cv ketel of bijvoorbeeld een voordeur. Ook wordt bijvoorbeeld het energieverbruik zo ingeregeld
– bijvoorbeeld door het inregelen van een bewonersprofiel van een gemiddeld gezin – dat deze
overeenkomt met het gemiddelde gebruik in de wijk.
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Betrokken bewoners: enquêtetools
De basis voor de wijkaanpak is de wens van de bewoner. U voert als gemeente natuurlijk de regie
van het proces, maar wij adviseren sterk om te beginnen met een bewonersenquête. Die kan
vragen bevatten over de goede en mindere aspecten van de woningen en de buurt. Deze enquêtes zijn geheel digitaal, en kunnen zelf online door de bewoners worden ingevuld. Maar er kan
ook gewerkt worden met professionals, studenten of betrokken buurtbewoners die langs de deur
gaan. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de kwaliteiten en gebreken in de woningen en de
buurt. In jaren ’60, ’70 en ’80 wijken zullen begrippen als ‘vocht’, ‘tocht’ en ‘kou’ de boventoon
voeren, en aanknopingspunten vormen om te gaan verduurzamen. Ook zal blijken dat mensen
graag in hun wijk blijven wonen, en behoefte hebben aan maatregelen die het langer thuis
wonen faciliteren. Deze fase brengt niet alleen de wensen van de bewoners in kaart, maar zorgt
juist ook voor een grotere betrokkenheid.

Mijn huis is gehorig

Waar heeft u geluidsoverlast van?

Door bewoners hun woning en buurt te laten beoordelen
kan inzicht worden gekregen in de leefbaarheid. Ook kunnen
structurele problemen aan het licht komen waarvan de
oplossing een hogere prioriteit hebben bij renovatieprojecten.
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Door de bewoners te vragen naar de goede en slechte punten
van hun buurt kan een gedetaïlleerd beeld verkregen van de
leefbaarheid.

Welke rol kunnen bewoners spelen in het verbeteren van
hun buurt?

Wat zijn uw helden en idolen? Bij de kinderen staat
vader op nummer 1.
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Inventariseren van het
vrijwilligerspotentieel
In iedere wijk is er een groot potentieel aan vrijwilligersuren van betrokken bewoners, die elkaar
op diverse terreinen willen bijstaan. Wanneer er in het project daadwerkelijk behoefte is aan
vrijwilligersuren, bijvoorbeeld bij het begeleiden van bewoners die niet makkelijk met een computer overweg kunnen, bij groenprojecten of andere activiteiten in de wijk, is het zeker de moeite
waard om middels WoonConnect te inventariseren waar er vrijwilligerspotentieel zit.

Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd. Ook het
overschot aan groene vingers wordt benut.
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Het opstellen van een
Buurt Verander Plan
Na het inventariseren van de wijk, de ambities van
gemeente , corporaties en de wensen van de bewoners, is het mogelijk een plan op te stellen waarin de
veranderroute van de wijk wordt beschreven. Dit kan
eventueel ook middels een aantal tekeningen worden
gevisualiseerd zodat voor iedereen inzichtelijk wordt
wat de plannen zijn. Door de bewoners inzicht te geven
in de plannen, wordt de betrokkenheid – en daarbij de
kans van slagen – veel groter
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Boven: De stand van zaken in 2011 volgens de bewoners

Onder: In groen wordt aangegeven wat moet blijven

van De Gestelse Buurt in Den Bosch.

in de buurt.
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Boven: In rood de dingen die wegmogen van de bewoners.
Onder: Als je alle ellende weglaat, ontstaat een soort steppe.
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Boven: In blauw de wensen van de bewoners.
Onder: Een beeld van de ideale buurt volgens de bewoners.
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Duurzaamheidsscenario’s
Met WoonConnect kunnen verschillende verduurzamingsscenario’s met elkaar worden vergeleken. Gemeenten, corporaties, VVE’s en bewoners kunnen zelf combinaties van verduurzamingsopties samenstellen, of het systeem om advies vragen. Hierdoor wordt direct inzichtelijk
wat de kosten van de maatregelen zijn, wat subsidiemogelijkheden zijn, wat de financieringsmogelijkheden zijn en wat de besparingen op de energierekening gaat worden. Voor verhuurders
wordt ook direct inzichtelijk welke huurverhoging in rekening kan worden gebracht door het
verbeteren van de energie-index. VvE’s en corporaties krijgen bovendien een overzicht van de
meerjarenonderhoudskosten. Zo staan alle gevolgen voor de exploitatie van elk scenario direct op
een rij. In samenspraak met de gemeenten worden er ook pakketten ingeregeld die voor verschillende budgetten lonende maatregelen op leveren.

Energiebuddy
Het energieverbruik thuis is niet alleen afhankelijk van de bouwkundige staat en de mate van
isolatie van de woning, ook het bewonersgedrag speelt een belangrijke rol. WoonConnect beschikt over een energie buddy waarin de bewoner bijvoorbeeld aan kan geven hoe lang er gedoucht wordt en hoe vaak, hoe hoog de thermostaat staat afgesteld en wat voor energieklasse de
koelkast, vaatwasser of wasmachine heeft. Hierdoor kan het energieverbruik – vóór en na het
nemen van energiebesparende maatregelen – worden ingeschat. Hierdoor stijgt bovendien de
energiebewustheid en kunnen zelfs bewoners die geen maatregelen aan hun huis willen nemen,
toch besparen op hun energierekening. De energiebuddy geeft tips welke besparingen er door het
veranderen van het gedrag of het aanschaffen van betere apparatuur kunnen worden behaald.
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Oplossingen aanbieden
Op basis van de doelstellingen van gemeente, corporatie en de wensen van de bewoners wordt
een keuze gemaakt in de veranderopties die aan de woningmodellen worden toegevoegd zodat
de bewoners ze virtueel kunnen uitproberen. Dit kunnen enkelvoudige maatregelen zijn of
complete veranderpakketten, bijvoorbeeld richting gas loos, CO2 neutraal, nul-op-de-meter of
alleen gericht op comfort (bijvoorbeeld dakkapellen, aanbouwen, nieuwe voordeuren et cetera).
De opties en pakketten worden in overleg met de gemeente geselecteerd. We kunnen hier
gebruik maken van aanbod van landelijk opererende partijen of van – in overleg met de gemeente
en eventueel corporaties geselecteerde – lokale aanbieders. WoonConnect beschikt over een
uitgebreide optiebibliotheek met een groot aantal oplossingen voor verschillende doelstellingen
en verschillende bouwdelen. Deze kunnen ook ‘neutraal’ worden afgeprijsd, waarbij de keuze voor
een aannemer of een specifiek product aan de eigenaren zelf wordt overgelaten.
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WoonConnect voor VvE’s...

Bewoners kunnen zelf storingen en schades in
hun woning opnemen. Op de plattegrond
worden gebreken gemarkeerd en de ernst
ingeschat. Op gebouwniveau ontstaat zo een
gedetailleerd beeld van de algehele onderhoudstaat.

Verbeteringen aan het gebouw kunnen eenvoudig
virtueel worden getoetst en bekeken.

Knelpunten in een gebouw
kunnen gedetailleerd in kaart
worden gebracht

16

...en woningbeheerders

Verschillende renovatiescenario’s kunnen worden gesimuleerd
en worden vergeleken om tot een overwogen keuze te komen.

Huidig energielabels per woning:
de woningen aan de zijkant en aan het
dak hebben duidelijk een lager label.

Kosten, MJOP, huurpunten, energielabels
worden per scenario opnieuw berekend.

17

WoonConnect voor bewoners
De woning nu...

Energiemodule waar gedetailleerd de huidige situatie kan
worden vastgesteld

D

Complete informatie over de woning
zoals 3D model en plattegronden
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...en in de toekomst

Advies op het gebied van energetische oplossingen
voor de woning met inschatting toekomstige
energiekosten

Uitproberen van aanpassingen aan de woning.
Van het virtueel schilderen van de kozijnen tot het
plaatsen van dakkapellen en zonnepanelen.

Woningbrochure en rapporten
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Zorg, langer thuis wonen
Het thema langer thuis wonen wordt steeds belangrijker, en niet alleen voor de overheid. Het mes
snijdt hier aan twee kanten. Er kunnen enorme besparingen worden behaald op zorgkosten
wanneer mensen langer thuis wonen, én mensen blijven graag thuis, vertrouwd in hun buurt.
Naast het verduurzamen van woningen wordt het ‘verzorgzamen’ van woningen steeds belangrijker. Dat kan door fysieke maatregelen in de woningen te nemen, zoals het weghalen van drempels, het verbreden van deuren en het toevoegen van bijvoorbeeld een traplift. Daarnaast is het
ook mogelijk om woningplattegronden te veranderen, waardoor bijvoorbeeld van één woning een
zorgwoning op de begane grond wordt gemaakt, en op de verdieping een zelfstandig appartement voor iemand die eventueel mantelzorg verleend. Ook kunnen van bijvoorbeeld drie woningen vijf eenheden worden gemaakt. Deze maatregelen kunnen ook nog eens gecombineerd
worden met de vrijwilligersuren die met het platform kunnen worden geïnventariseerd, hierdoor
ontstaat een krachtig hulpmiddel waarmee langer thuis wonen daadwerkelijk dichterbij komt.
WoonConnect kan worden voorzien van dit soort oplossingen, zodat ook in deze behoefte kan
worden voorzien.
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Zorglabel
Het verbeteren van het zorgniveau van de woningvoorraad krijgt steeds meer urgentie. Tot op
heden ontbreekt een objectieve meetschaal waarmee het zorgniveau van woningen kan worden
vastgesteld. In samenwerking met de gemeenten Uden, Oss en de technische Universiteit Eindhoven is WoonConnect gestart met het ontwikkelen van een zorglabel voor woningen. Hierbij wordt
gekeken naar de thema’s fysieke kracht, bewegingsmogelijkheden, veiligheid en dementie. Per
thema zijn criteria opgesteld die kunnen worden getoetst en kunnen worden uitgedrukt in labels.
Deze zullen in de loop van 2018 verder worden ontwikkeld, wellicht ook bij u in de buurt!
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Wooncomfort, circulariteit, milieuprofiel,
veiligheid, sociale veerkracht
Uit enquêtes onder bewoners blijkt dat niet duurzaamheid maar langer thuis wonen, comfort,
veiligheid en kosten de belangrijkste thema’s zijn waarop woningen moeten worden verbeterd.
Om deze reden streeft WoonConnect naar een compleet scala van labels op de thema’s zorg,
veiligheid, sociale veerkracht, langer thuis wonen, circulariteit, milieuprestatie en duurzaamheid
op woning en buurtniveau. Deze labels zijn alleen in de praktijk te ontwikkelen, in samenwerking
met deskundigen, gemeenten, bedrijven én bewoners. Wellicht dat er in uw gemeente interesse
is om mee te helpen bij het ontwikkelen van deze labels.

Informeren en betrekken van
bewoners bij renovatieprojecten door middel van een
speciale (project)website.

Aanbieden van diverse
individuele opties en direct
inzicht in de kosten.
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Adviesrapporten
Het verbeteren van het zorgniveau van de woningvoorraad krijgt steeds meer urgentie. Tot op De
kracht van een digitaal platform is dat je bij belangrijke veranderingen – zoals nieuwe subsidies,
nieuwe beleidsuitgangspunten, veranderende financieringsmogelijkheden, andere prijzen, nieuwe
innovatieve oplossingen middels een beperkte aanpassing alle woningen van deze nieuwe
mogelijkheden kunt voorzien. Er zijn echter mensen die het lastig vinden om met een tablet of
een computer aan de slag te gaan. Deze mensen kunnen worden geholpen door buurtbewoners,
zorgcoaches of energiecoaches, maar ze kunnen ook bediend worden middels een papieren
adviesrapport. WoonConnect kan deze in diverse smaken (bijvoorbeeld op woning of op complexniveau) automatisch uit de woningmodellen genereren.

Energie- of maatwerkadviesrapporten worden automatisch gegenereerd
voor een individuele woning of heel complex.
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De wijk in: communicatie
en promotie
Wanneer de woningen zijn gedigitaliseerd, kunnen de
bewoners worden uitgenodigd om aan de slag te gaan
met hun virtuele woningen en hun buurt. Het afgelopen jaar is ervaring opgedaan met het activeren van
bewoners via verschillend activatiemethodes, die ook
in uw stad kunnen worden ingezet. We maken daarbij
graag gebruik van de aanwezige netwerken, zoals
energie corporaties en andere actieve platforms. De
ondersteuning gebeurd via de helpdesk van WoonConnect, waarbij regelmatig wordt gerapporteerd over de
ontwikkelingen.
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Citydeal: naar een digitale woonomgeving
WoonConnect is het centrale platform in de Citydeal ‘Naar een Digitale Woonomgeving’. In deze
deal zijn verschillende overheden (ministeries BzK en EzK), de provincie Noord Brabant en diverse
Nederlandse steden actief op zoek naar de mogelijkheden die een digitale woonomgeving biedt.
Hierbij wordt ook gekeken naar zaken als privacy, veiligheid en gouvernance. Wanneer u als stad
een project start met WoonConnect, deelt u direct mee in de kennis die wordt opgedaan in dit
netwerk.
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www.woonconnect.nl

