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besluitvorming op basis van actuele data

Door slim samen te werken met actuele informatie in 3D-woningmodellen
wordt besluitvorming makkelijker, beter gewogen en toekomstbestendig
gemaakt. Mijn additionele opname tooling zorgt ervoor dat u nationaal,
provinciaal of gemeentelijk beleid kunt uitwerken op basis van gebouwdata die
altijd actueel zijn. Al mijn berekeningen worden direct gebaseerd op de meest
actuele versie van de woningmodellen. Hierdoor is iedere wijziging direct
beschikbaar en vormen de woningmodellen een solide basis voor besluitvorming
bij alle betrokkenen, van ministers tot wethouders. Zij nemen op deze manier
immers beslissingen aan de hand van dezelfde waarheid. Er wordt dus ook niet
langer tijd besteed aan het opzoeken en inventariseren van actuele data om
bewoners te betrekken, semioverheidsinstellingen te informeren en ketenpart
ners optimaal samen te laten werken. Zo zorg ik ervoor dat processen rondom
besluit- en beleidsvorming sneller en efficiënter verlopen.

voldoen aan wetgeving
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bouwkundig ‘paspoort’

Ik kan provincies en gemeenten ondersteunen bij het voldoen aan wetgeving en
nationale doelstellingen. Zo laat ik aan de hand van scenario’s zien hoe ervoor
kan worden gezorgd dat wijken worden verduurzaamd en buurten worden
gemoderniseerd. Ook wanneer er tijdens een renovatieproces wijzigingen
worden aangebracht aan het plan, bereken ik of er nog wordt voldaan aan
normen en wetten. Woningcorporaties moeten na een renovatieproces de
energielabels van deze woningen opnieuw gaan berekenen. Ik maak razendsnel
energieberekeningen conform de NTA 8800, zowel voor individuele woningen als
voor een gehele woningvoorraad. Hier help ik u graag bij!

draagvlak en leefbaarheid

Draagvlak en leefbaarheid kan door mij worden gemonitord en bevorderd. Ik
zorg ervoor dat hierop kan wordt ingespeeld door middel van doelgericht beleid.
Doordat ik alle woningen digitaal in kaart breng, kan ik allerlei relevante
informatie over de staat van wijken en steden tonen. Mijn additionele enquête
tool verschaft inzicht in de beleving van de werk- en leefomgeving van de
bewoners. Dit is eigenlijk een ‘thermometer’ die op ieder moment informatie
geeft over de leefbaarheid binnen de gemeente. Met deze kennis kan beleid
getoetst worden en kunt u inspelen op de wensen, behoeften en ervaringen die
leven. Op die manier kunt u de leefbaarheid doelmatig vergroten. Bewoners
krijgen een grotere rol in de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving. Samen
met mij brengt u lokaal beleid dichter bij de inwoner.

concretiseren van het beleid

Dankzij de digitalisering van de woonomgeving kunnen abstracte doelstellingen
worden geconcretiseerd. Doelstellingen die op nationale of Europese basis zijn
vastgesteld, vertaal ik naar concrete beleidsplannen en handzame toekomst
voorspellingen. Hierdoor wordt snel duidelijk hoe het nastreven van doelstellin
gen in de praktijk vorm kan krijgen en wordt beleid concreet gemaakt. Aan de
hand van scenario’s laat ik zien wat er nodig is om bepaalde doelen te behalen
en wat de financiële consequenties daarvan zijn, zowel op korte als op lange
termijn. Ambities op het gebied van klimaat, diversiteit, gelijke kansen en een
betere leefomgeving worden op die manier tastbaar en minder abstract!

