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Agenda

• Mogelijke aanleidingen opstarten project

• Verloop van een project

• De praktijk (Inge Dijkstra – BAM Wonen)

• Vragen 
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Mogelijke aanleidingen opstarten project

• Prioriteren alle complexen in alle buurten en gemeentes

• Keuze volgorde op basis van:
• Capaciteit

• Financiële draagkracht

• Afspraken externe stakeholders als bewoners(organisaties) en gemeentes



Verloop van een project

• Vanuit prioritering alle complexen

• Wat is de bijdrage aan de ambitie van de corporatie:
• Betaalbaarheid

• Bewonerstevredenheid

• Duurzaamheid

• Schets oplossingsrichting
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Verloop van een project

• Doen van onderzoeken:
• Technisch 

• Bouwkundig, asbest, bouwfysisch, Flora en Fauna, etc

• Sociaal 
• Interviews, enquêtes, gesprekken, klankbordgroepen, etc

• Haalbaarheidsonderzoek meerdere scenario’s
• GROKIT (Geld, Risico’s, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd)

• Scenariokeuze

• Uitwerking scenario naar een programma van eisen (PVE)
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Verloop van een project

• Programma van eisen uitwerken naar een ontwerp

• Samen met bewoners(vertegenwoordiging), architect, adviseurs, aannemer

• (voorbereiden) vergunningsaanvragen

• (voorbereiden) redelijk voorstel (70%): workshops, bijeenkomsten, 
nieuwsbrieven, huisbezoeken, etc.

• Besluitvorming (directie, RVC):
• Beleid, portefeuillestrategie, financierbaarheid, prestatieafspraken, afspraken 

huurders(vertegenwoordigingen), etc.

• Go: opstarten voorbereiding

• No – Go: terug naar definitie
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Verloop van een project

• Aannemersselectie (tegenwoordig vaak eerder)

• Redelijk voorstel bewoners:
• Brochure -> persoonlijke gesprekken -> voorstel -> wel / geen 70% akkoord

• Bij geen akkoord: terug naar definitie

• Vergunningen binnen

• 2-3 jaar na initiatief kan gestart worden met de uitvoering:
• Mogelijk wijzigingen in wet- en regelgeving, (bouw)kosten, prioritering, 

bewonersbeleving, financierbaarheid, etc

• Plannen zijn altijd anders dan de verwachting 2-3 jaar eerder 
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Verloop van een project

• (warme) opnames

• Renovatieplanning (totaal en per woning)

• Communicatie met aannemer en bewonersbegeleider

• Uitvoeren renovatie
• Maatwerk

• Verbeteringen / aanpassingen plan obv ervaringen

• Opleveren woningen
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Verloop van een project

• Monitoren resultaat

• Evalueren project met alle betrokkenen

• Leerpunten toepassen in volgende projecten
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De praktijk…

• Inge Dijkstra – BAM Wonen



Energietransitie
Geldrop-Mierlo

Inge Dijkstra 
9 september 2021



Even voorstellen



Even voorstellen



Aanleiding



Planvorming



Wat voor een woning?



Verschillende oplossingen



Hoe duurzaam is de woning?

• Hoe groot is de verbeterstap die je 
kan maken? 



Bewoners



Wet Natuurbescherming



Kosten en baten



Tot slot


