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1. Waarom aan de slag met de bestaande
wijken?



Collegeprogramma’s en (woon)visies: 
zeer grote opgave bestaande voorraad

… ”Daarom is het zaak werk te maken van een 
toekomstbestendige bestaande voorraad en 
kwalitatief de juiste keuzes te maken voor de 
resterende nieuwbouw.” – Hengelo

…”Een groeiende aandacht voor een actief 
beheer van de bestaande woningvoorraad is 
nodig.” – Apeldoorn

“Een samenleving met meer ouderen stelt
immers andere eisen aan de kwaliteit van de 
woning en de woonomgeving” – Het 
Hogeland

…“zetten wij in op behoud en versterking van 
de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad.” – Stadskanaal

…” combineer opgaven als energietransitie en 
klimaatadaptatie met comfortabel zelfstandig 
blijven wonen voor ouderen in hun vertrouwde 
buurt en het vergroten van een aantrekkelijk 
leefklimaat in verschillende wijken .” – Nissewaard

… “Deze behoefte zal zoveel mogelijk 
worden ingevuld door het aanpassen van 
de bestaande woningvoorraad. Wel zal 
gekeken moeten worden naar de indeling en 
de technische staat van de 
woningvoorraad.” – Heerlen



Gemeenten hebben veel vragen over 
opgaven toekomstbestendige wijk

Waar zijn de grootste risico’s 
in de slechte particuliere 

voorraad?

Welke type nieuwbouw
versterkt onze huidige 

woningvoorraad?

Waar zit onze 
verduurzamingsopgave?

Kunnen we de groeiende
groep ouderen passend 

huisvesten?

Hoe komen we tot een 
gerichte strategie en 
uitvoering in wijk X?

Uw vraag? 



Aan de slag in 2 fases

1. Risicolocaties scherp in beeld met monitor gemeentelijke 
woningvoorraad

2. Opstellen SMART-uitvoeringsstrategie voor uw 
bestaande wijken

• Combinatie van gezamenlijk leerproces en uitwerking van
locaties en uitvoeringsstrategie in úw gemeente op maat

• Doel: u optimaal voorbereiden om direct aan de slag te
kunnen gaan met de bestaande voorraad



2. Opbouw en resultaat Monitor toekomstwaarde
gemeentelijke woningvoorraad



Monitor maakt opgave inzichtelijk

• De monitor brengt presteren & risico’s uw hele
woningvoorraad scherp in beeld

• Concreet naar wijken en typen woningen

• Doel: grondig inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve
opgave, op korte, en (middel)lange termijn

• Concrete handvatten voor uw aanpakop elk gewenst
schaalniveau: van ‘microchirurgie’ tot herstructurering
buurt of sloop, inclusief aanpasbaar vermogen

• Uitwisseling ervaringen bestaande voorraad met andere
gemeenten mogelijk bij regionale aanpak



Monitor benchmarkt woningen en 
omgeving
• Prestatiescore van iedere woning op woningkenmerken,

omgevingskenmerken (buurtniveau), en intrinsieke
kwaliteiten: alle drie cruciaal voor presteren woningen

• Woningen en buurten worden gebenchmarkt op gemeente- en
regioniveau

• Gebruik van bewezen sterke indicatoren, toegepast in onze
Monitor voor o.a. Noord-Limburg, heel Zeeland en Maastricht



Prestatie belangrijkste woningkenmerken

Woningscore

Energieprestatie

Energielabel

Transitiemogelijk-
heden (RES)

Levensloopgeschiktheid Aansluiting op 
toekomstige behoefte

Woningtype

Prijs

Oppervlakte

Langdurige waarde-
ontwikkeling

…

(uw input)

€



Prestatie belangrijkste omgevingskenmerken

Buurtscore

Voorzieningenniveau

Huidige score

Ontwikkeling

Fysieke inrichting

Huidige score

Ontwikkeling

Veiligheid

Huidige score

Ontwikkeling

Sociaaleconomisch

Inkomen

Werkloosheid

Werkgelegenheid

Aandeel
beroepsbevolking

…

(uw input)



Prestatie intrinsieke kwaliteiten

Specifieke lokale input mogelijk (kwaliteiten én risico’s) :
• Beschermd stads- of dorpsgezicht
• Aardbevings- of overstromingsrisicogebieden
• … (uw input)

Score intrinsieke kwaliteiten

Historische waarde Monumentale status Ligging

…

(uw input)



Eindproducten Monitor

• Helder rapport voor uw gemeente, met scherp zicht
op wijken en woningen die risico’s lopen

• Benchmark  woningen binnen uw gemeente (of
regio)

• Kaart met scores op PC6-niveau en verdiepende
analysekaartlagen (onder andere bouwperiode en
eigendomsvorm woningen)



• Relatieve score op schaal 1 tot 10: direct zicht op relatief kwetsbaarste gebieden
• Spelen vooral omgevingskenmerken of woningkenmerken een belangrijke rol?
• Met één klik eigendomsvorm in beeld: particulier- of corporatiebezit?

Kaart als krachtige analysetool

s.beekers
Stempel



3. SMART-uitvoeringsstrategie voor uw
bestaande wijken



Naar een SMART-uitvoeringsstrategie

• Identificeren risicovolle woningen en wijken

• Handelingsperspectieven per locatie in beeld

• Prioriteren o.b.v. urgentie en handelingsperspectieven

• Uitvoeringsstrategie: wat en hoe?

• Doorvertaling naar totaalaanpak en tijdsbeeld per locatie



Identificeren risicovolle gebieden

• Combineren kaarten monitor met achtergronddata en interne
lokale kennis binnen gemeente

• Vaststellen lijst met risicovolle locaties en kenmerken

B

Locatie Toelichting
A. • 100 woningen

• Lage energieprestatie
• Achterstallig onderhoud
• Particulier bezit, sociale

doelgroep
• Niet nultreden

B. • 160 woningen
• Lage energieprestatie
• Mismatch met 

kwalitatieve behoefte
• Niet nultreden

C. …

… …



Handelingsperspectieven per locatie

• Handelingsperspectieven in beeld voor corporatie- én
particulier bezit

• Doorrekening maatschappelijke kosten en baten op
hoofdlijnen: niks doen versus ingrijpen

Locatie Handelingsperspectieven
A. • Mix corporatiebezit en particulier bezit

• Beperkt investeringsvermogen particuliere
eigenaren: overwegend sociale doelgroep

• Niks doen kost € 1 mln, ingrijpen kost € 0,5
mln

• …

B. • 90% corporatiebezit
• Verduurzaming mogelijk via aansluiting op

warmtenet, sluit aan bij RES.
• Niks doen kost € 1,5 mln, ingrijpen kost € 0,9

mln
• …

C. …

… …

B



Prioriteren o.b.v. urgentie en handelingsperspectieven

• Prioriteren aan de hand van lokale kennis binnen gemeente
en gesprekken met stakeholders

• Afweging op basis van urgentie én handelingsperspectieven

1

…“hier starten: 
bereidheid corporatie 
om te investeren en 
mogelijkheid 
aansluiting op 
warmtenet. Dus snel 
meters maken 
mogelijk.”

…“noodzaak om aan de 
slag te gaan groot, 
maar opgave complex 
door eigendoms-
structuur. Direct starten 
met verkennen meest 
kansrijke arrangementen.”

…“woningen lenen zich 
goed voor verduur-
zaming en levens-
loopgeschikt maken. In 
gesprek gaan met 
corporaties.”

…



Uitvoeringsstrategie: wat en hoe?

Locatie Ingreep (Wat?) Kansrijke arrangement (Hoe?) Werking arrangement

A. Verkleinen voorraad: 
onttrekken

Transitiefonds Opzetten transitiefonds voor 
aanpak particulier bezit: 
geldstromen bundelen om 
woningen uit de markt te 
kunnen nemen. Bijdrage naar
fonds vanuit initiatiefnemers
per nieuwbouwwoning.

B. Deels verdunnen en deels 
opwaarderen

Transitie-exploitatie Opkopen particuliere woningen (in samenwerking met corporatie of 
als gemeente zelf) om gericht aan te kunnen pakken. 
Huuropbrengsten inzetten om op termijn woningen te kunnen 
onttrekken of opwaarderen. 

C. Verduurzamen en 
aanpassen woningen

Prestatieafspraken met 
corporatie(s)

Afspraken met de corporatie(s) over aantallen en volgorde aanpak 
bezit, te borgen in prestatieafspraken.  Vooraf in gemeente 
duidelijkheid gewenste ontwikkelingen kenbaar maken in bijvoorbeeld 
woonvisie.

… … … …

• Kansrijke aanpak concreet vertalen: werkbare arrangementen,
met eerste financiële doorrekeningen

• Aanscherpen in overleg met stakeholders



Doorvertaling naar totaalaanpak en tijdsbeeld per locatie

…”in de periode 2022-
2025 verduurzamen we 
hier 80 woningen, 
waarvan er 40 ook levens-
loopbestendig worden 
gemaakt. Hiervoor maken 
we afspraken met de 
woningcorporatie”

…”in de periode 2025-2030 
zetten we hier in op ont-
trekking van 40 woningen, 
waarvoor we in 2021 een 
sloopfonds opzetten.”

…”in de periode 2021-2025 zetten 
we met de corporatie in op het isoleren 
van 120 woningen in combinatie met 
aansluiting op warmtenet. Parallel wordt 
versnipperd bezit (terug) aangekocht en 
worden in totaal 40 woningen onttrokken.”



Resultaat: optimaal voorbereid om aan 
de slag te gaan

• Basisingrediënten gereed voor opstarten
pilotprojecten

• Bestuurders en stakeholders in positie

• Gezamenlijke traject (bijvoorbeeld in regio of met
corporatie) biedt basis voor blijvende
kennisuitwisseling over aanpak bestaande voorraad



4. Waarom nu momentum?



Wat heeft u concreet aan onze aanpak 
van A tot Z?

• U kunt in uw woonvisie concretere doelen stellen voor de particuliere
woningvoorraad, en uw acties beter onderbouwen

• U maakt betere prestatieafspraken met corporatie

• U kunt risico’s in de bestaande voorraad direct aanpakken en zo
onnodige maatschappelijke (alternatieve) kosten voorkomen

• Uw investeringen in wijken (de wijkenaanpak) wordt effectiever en
maatschappelijk geld rendeert meer

• U krijgt nieuwe bouwstenen voor gebiedsgerichte aanpak en
monitoring, in lijn met de Omgevingswet

• Praktische input voor wijkontwikkelingsmaatschappij, sloopaanpak,
verduurzamingsaanpak en aanpak wonen en zorg



Waarom nu momentum meedoen? 

• Veel gemeenten willen en moeten nu echt met 
woningvoorraad aan de slag (verduurzaming, vergrijzing, ...)

• Stec Groep investeert nu fors zelf mee in deze innovatieve 
aanpak en brengt bestaande ervaring in

• Kans om met andere koplopende gemeenten aan slag te 
gaan en van elkaar te leren bij regionale aanpak

• Momentum richting Omgevingswet en corporatieafspraken

• Goede koppeling mogelijk met de RES: integraal strategisch 
voorraadbeleid



5. Interesse? Neemt contact met ons op!



Ervaring Stec Groep

• Veel ervaring met woonbeleid, programmering, wijkenaanpak en
prestatieafspraken met corporaties

• Thuis in (innovatieve) ingrepen in de bestaande woningvoorraad
• Enthousiast team dat sterk is ingevoerd in woningmarktonderzoek,

data-analyse en GIS-applicaties
• Goed ingevoerd in beoordelingen van wijken en woningen
• We werken voor 200 gemeenten, een groot aantal regio’s en alle

provincies
• 92% van onze adviezen wordt uitgevoerd, gemiddeld 8,2 aldus ons

laatste klanttevredenheidsonderzoek



s.beekers@stec.nl
e.geuting@stec.nl
e.deleve@stec.nl

Interesse? Neem contact met ons op!

Sven Beekers:
Esther Geuting:
Erik de Leve:

026 - 751 41 00

mailto:s.beekers@stec.nl
mailto:e.geuting@stec.nl
mailto:e.deleve@stec.nl
http://www.stec.nl/
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