Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Op gestructureerde wijze opgaven
verbinden in de wijk
Het Canadese SNAP identificeert en verzilvert koppelkansen
samen met bewoners
Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie
is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? Hoe krijg je
een overzicht van de mogelijkheden? Hoe wek je realistische verwachtingen bij bewoners? Hoe
ga je vervolgens aan de slag? Hoe krijg je de benodigde partijen bij elkaar en hoe krijgen zij hun
werkzaamheden afgestemd? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie bij het beantwoorden
van deze vragen. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen.

Het Sustainable Neighbourhood Action Program (SNAP)
is in 2009 opgericht door de Toronto and Region Conservation Authority (TRCA1). Het doel van SNAP is om
gemeenten in Toronto en omgeving te helpen wijken
te revitaliseren op een wijze die zowel aansluit op de
behoeften van bewoners als op doelen die gemeenten
zich met betrekking tot het klimaatprobleem hebben
gesteld. Kenmerkend is dat SNAP werkt volgens en vaste,
gestructureerde werkwijze, dat bewoners vanaf het begin
zijn betrokken en dat er zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde methoden
en technieken. In nauwe samenwerking met bewoners
probeert SNAP tot creatieve oplossingen voor wijkverbetering te komen.
Daarbij richt SNAP zich op allerlei soorten wijken, waaronder verschillende naoorlogse hoogbouwwijken waar
veel sociale opgaven samenkomen. In opdracht van de
betrokken gemeenten, die SNAP ook voor een belangrijk deel financieren, wordt jaarlijks een uitvoeringsplan
opgesteld. Voor elke wijk formeert SNAP een projectteam
dat zowel bestaat uit medewerkers van de TRCA als van
de betrokken gemeenten. Voor de uitvoering zoekt SNAP
voor elk project apart naar financiering, waarbij soms
gebruik wordt gemaakt van subsidies van de federale
overheid.
Brede opvatting van duurzaamheid
Het aantal thema’s dat SNAP in verband brengt met het
klimaatprobleem is, vergeleken met wat in Nederland
gebruikelijk is, bijzonder groot. Het omvat watermanagement (het tegengaan van erosie, droogte en wateroverlast), drinkwatergebruik (in verband met waterschaarste

als gevolg van droogte), energie (energiebesparing, het
gebruik van duurzame bronnen en energiegebruik door
transport), flora en fauna (in relatie tot verdroging en als
waterbuffer, maar ook om schaduw te creëren om energiegebruik voor koeling te verminderen), lokale voedselproductie (want voedsel dichtbij betekent vermindering
van energie voor transport) en afval- en materialenmanagement (omdat hier ook energie mee gepaard gaat).
Bovendien worden klimaatgerelateerde thema’s door
SNAP altijd in verband gebracht met leefbaarheidsopgaven die in de wijk spelen. Ook hier geldt een brede definitie: naast gezondheid, sociale cohesie en werkgelegenheid kijkt SNAP bijvoorbeeld ook naar de rol van kunst en
naar effectieve transportvoorzieningen. Daarbij probeert
men altijd verbanden te leggen met specifieke kenmerken van de locatie en de specifieke wensen en behoeften
van de bewoners. Zo benadrukt SNAP dat energiebesparing en ventilatiemaatregelen in woningen leiden tot een
betere gezondheid en dat een groene, klimaatbestendige buitenruimte tot meer beweging en verblijf in de
buitenlucht leidt en daarmee tot een verbetering van de
gezondheid. Interventies met betrekking tot energie- en
waterbesparing betekenen ook een financiële besparing
(minder armoede) en maatregelen voor verduurzaming
van woningen en openbaar gebied zorgen voor werkgelegenheid, waarmee bewoners kansen krijgen om werkervaring op te doen. En lokale voedselproductie bespaart
niet alleen energie bij transport, maar draagt ook bij
aan gezondere leefstijlen. Door verschillende culturen
te laten meedoen aan activiteiten, verwacht SNAP dat
onderlinge spanning tussen bevolkingsgroepen afneemt,
waardoor ook crimineel gedrag minder kans krijgt.

1. De TRCA is een regionaal orgaan, vergelijkbaar met de Nederlandse waterschappen, dat ruim zestig jaar geleden is opgericht om de kwaliteit van leven in waterrijke
gebieden te beschermen en te bevorderen door middel van bescherming en herstel van de natuurlijke omgeving en de ecologische kwaliteiten van het gebied.

Gebiedsgerichte projectorganisatie met wijkambassadeurs
Een centraal uitgangspunt van de SNAP-werkwijze is
de opbouw van een gebiedsgerichte projectorganisatie
waarin alle relevante partijen een plek hebben. Niet alleen de gemeente en andere professionele organisaties,
maar ook woningeigenaren, enthousiaste individuele
bewoners, actieve bewonersgroepen, ondernemers en
andere partijen die een rol van betekenis spelen in de
wijk. Door al deze partijen in de projectorganisatie op
te nemen, wordt ervoor gezorgd dat alle belangen in
zicht blijven en dat verantwoordelijkheden en middelen
worden gedeeld. Het is echter niet eenvoudig om zo’n
organisatie in goede banen te leiden. Daarom vervult het
SNAP-team een coördinerende rol. Daarbij hoort ook het
werven van fondsen, het veiligstellen van subsidies en
het zo nodig inschakelen van professionele ondersteuning.
SNAP nam ook het initiatief voor de ontwikkeling van het
‘Participant to Leader’-model (zie figuur 1), dat niet alleen
is gericht op het ophalen van dromen en wensen van
bewoners, maar waarmee ook bewoners worden opgeleid tot wijkambassadeurs (neighbourhood champions).
Dit zijn ondernemende, initiatiefrijke bewoners die zich
ervoor inzetten dat bewoners actief en betrokken blijven
in de wijk, ook als het project is afgerond.

Figuur 1: ‘Participant to Leader’-model

Systematische werkwijze
Om verbindingen en dwarsverbanden in de praktijk te
realiseren, heeft SNAP een gestructureerde werkwijze
ontwikkeld (zie figuur 2).

Figuur 2: Gestructureerde werkwijze SNAP

Van analyse en doelen …
In de eerste stap in het proces wordt op initiatief van
SNAP met alle bij de wijk betrokken professionals heel
grondig geïnventariseerd wat er al bekend is over de
betreffende wijk, en de doelen en plannen waaraan de
gemeente en andere organisaties reeds werken (denk
bijvoorbeeld aan de geplande aanleg van groenvoorzieningen, vernieuwing van de riolering, aanpak van geweldscriminaliteit, ontwikkeling van een buurtcentrum, enzovoort). Allerlei uitvoerende partijen zijn hierbij betrokken,
zoals wijkambtenaren, vertegenwoordigers van politie,
welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, technische
afdelingen van de gemeente, het waterschap en mogelijk
nog meer. Zij delen kennis over de wijk en de plannen die
al zijn gemaakt. Ook de cultuur en de (beleids)geschiedenis van de wijk worden grondig bestudeerd.
Parallel hieraan worden de bewoners benaderd om te
weten te komen wat voor hen belangrijk is in hun wijk.
Daarbij gaat het niet alleen om wat slecht gaat, maar
zeker ook om wat goed gaat en waarop de bewoners
trots zijn. De wijze van benaderen wordt afgestemd op
het karakter van de wijk en is vrijwel altijd gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten en technieken. Voorbeelden
zijn community-based social marketing 2 (een werkwijze
die erop is gericht duurzaam, gezond en veilig gedrag te
bevorderen) en de inzet van een zogenaamde dreamwall
(zie de ervaringen met het ‘San Romanoway Revival’-project verderop in deze tekst) of zintuigelijke wandelingen.
Deze aanpakken hebben niet alleen als doel om toch al
actieve bewoners te betrekken, maar ook om inzicht te
krijgen in de wensen, dromen en zorgen van moeilijker
bereikbare wijkbewoners.

2. Ook in de Rotterdamse wijk Pendrecht is gebruikgemaakt van socialmarketingonderzoek. Zie daarvoor het eerder verschenen artikel ‘Ontmoeten en draagvlak gaan
hand in hand: Huiskamer aardgasvrij Pendrecht in Rotterdam’.

Op basis van de resultaten van deze stappen maken de
gemeente en de medewerkers van SNAP een inventarisatie van kansen en belemmeringen. Daarbij wordt op
basis van de inbreng van bewoners een aantal concrete
doelen voor de wijk geformuleerd. Belemmeringen om
deze doelen te halen worden zoveel mogelijk weggenomen voordat opnieuw contact met de bewoners wordt
gezocht. Dit wordt gedaan om valse verwachtingen en
daarmee teleurstellingen te voorkomen.
… naar actieplan, samenwerking en uitvoering
De geformuleerde doelen worden samen met de bewoners vertaald naar elementen voor een concreet actieplan. Er wordt ook daarbij steeds gezocht naar creatieve
en onconventionele manieren om bewoners te betrekken. Ook krijgt het woordgebruik veel aandacht, weer om
verwachtingen realistisch te laten zijn. Zo wordt bijvoorbeeld geregeld gebruikgemaakt van storytellingmethoden3 om te voorkomen dat bewoners overvraagd of
onderzoeksmoe worden. Of, zoals een betrokkene bij een
SNAP-project betoogde: “While topics as natural heritage,
stormwater management, [. . .] and energy are critical,
they need to be woven together in a story in which the
residents are the players, not the plot.”
Zo snel mogelijk wordt begonnen met eenvoudig op te
starten acties (de zogenoemde quick start projects). Doel
van deze projecten is vertrouwen op te bouwen en te
laten zien wat concreet wordt bedoeld met ‘actie ondernemen in samenwerking met bewoners’ (wat inmiddels
een bewezen succesfactor is van de SNAP-projecten).
Door snel met dergelijke projecten te starten, wordt een
positieve toon gezet voor de verdere uitwerking van het
wijkgerichte programma.

Deze uitwerking bestaat uit het zoeken naar financiering
voor de vastgestelde acties (de businesscases uit de figuur). Ook dit vindt geregeld plaats in samenwerking met
bewoners. Zo zijn in diverse projecten crowdfundingsactiviteiten gestart. Hierna wordt het definitieve actieplan
opgesteld dat een langere periode, meestal enkele jaren,
beslaat. Vervolgens worden, opnieuw in samenspraak
met de bewoners, meetbare doelen aan de acties gekoppeld. Willen bewoners bijvoorbeeld meer tijd buiten
doorbrengen, dan worden stappentellers uitgedeeld om
vast te stellen of er inderdaad meer gelopen wordt dan
voorheen. Of als bewoners graag meer groente en fruit
willen eten – wat tot de aanleg van moestuinen leidt –
dan wordt hun gevraagd bij te houden hoeveel groente
en fruit ze eten. Ook worden op basis van de geselecteerde acties focusgroepen samengesteld waarin zowel
professionals als bewoners plaatsnemen die gezamenlijk
beslissen hoe tot actie over te gaan (de partnerships uit
de figuur).
De laatste stap bestaat uit het uitvoeren van de acties en
vervolgens herhaaldelijk evalueren en terugkoppelen. Dit
over een termijn van minstens vijf jaar.
Zeven concrete stappen
Deze manier van samenwerken aan een betere wijk,
tussen het projectteam van SNAP (waarvan de gemeente
deel uitmaakt), maatschappelijke partners (instellingen,
verenigingen en ondernemers) en bewoners, laat zich
samenvatten in zeven concrete stappen:

Actie

SNAP

Partners

Bewoners

1

Analyseer de context van de buurt, beleidsdoelen en belangen van
bewoners

•

•

2

Formuleer samen ambities voor de buurt op lange termijn en
vertaal deze samen naar concrete doelen

•

•

3

Inventariseer kansen en knelpunten en zoek praktische oplossingen
voor de knelpunten

•

•

4

Maak in cocreatie een actieplan voor de buurt, met praktische maatregelen en meetbare doelen

•

•

•

5

Zorg voor financiering van de maatregelen

•

•

•

6

Formeer coalities voor uitvoering van het actieplan

•

•

•

7

Evalueer en houd over de lange termijn contact (nazorg)

•

•

3. In het artikel ‘Wijkaanpak begint met een verhaal van bewoners’ over de Zoetermeerse wijk Meerzicht wordt dieper ingegaan op het begrip storytelling.

•

Het ‘San Romanoway
Revival’-project
Een van de eerste projecten die uitgebreid zijn
geëvalueerd is het ‘San Romanoway Revival’-project.
Dit project betreft een wijk in Toronto met drie grote
woontorens (waarvan twee van particuliere verhuurders en één van een vereniging van eigenaren) en
laagbouw daaromheen. In de woontorens wonen
circa 4.500 bewoners met uiteenlopende culturele
achtergronden. Veel van hen zijn niet in Canada geboren. De buurt kenmerkte zich door een voor Toronto
hoog energie- en waterverbruik en openbaar gebied
van slechte kwaliteit (zowel sociaal als technisch).
Tussen de bewoners van de hoog- en laagbouw was
nauwelijks contact.
In de analysefase, die in 2012 startte, bleek dat de
betrokken partijen uiteenlopende wensen hadden. Zo
wilden de particuliere verhuurders de woonervaring
van hun huurders verbeteren, onder andere door de
veiligheid aan te pakken. Ook stonden ze achter de
sociale en klimaatdoelen van SNAP en de gemeente.
SNAP wilde zowel de kwaliteit van leven van bewoners
verbeteren als klimaatdoelen halen. Ook de gemeente Toronto streefde deze doelen na en wilde daarnaast vooral de gebouwen verbeteren en de sociale
kloof tussen hoog- en laagbouw verkleinen.
Pop-upevenement in het park
Om erachter te komen wat de bewoners wilden, werd
op een mooie zomeravond een zogenaamd ‘Pop-up
Park-event’ georganiseerd. De timing en locatie van
het evenement waren erop gericht dat bewoners die
hun kinderen van school ophaalden en mensen die
van hun werk terugkwamen het event niet konden
ontlopen. Met optredens van lokale kunstenaars en
gratis kinderopvang werden zij verleid even te blijven.
Er kwamen meer dan 400 bewoners en zij werden
aangemoedigd hun dromen over de wijk kenbaar te
maken op een zogenaamde dreamwall. Deze bestond
uit luchtfoto’s van de buurt waarop bewoners stickerpictogrammen konden plakken van ontmoetingsplekken, verlichting, schaduwbomen, fruitbomen,
moes- en bloementuinen, een openluchttheater,
speeltuinen, basketbalvelden en speeltafels. Ook
konden bewoners zelf stickers maken van wat ze

nog meer zouden willen zien in de wijk. In ruil voor
een maiskolf of ijsje deelden bewoners op deze wijze
hun dromen over de wijk. Om geen verwachtingen te
wekken, werd op basis van gedragswetenschappelijke
inzichten bewust voor het woord ‘droom’ gekozen –
men weet dat niet alle dromen zullen uitkomen. Uit
de dreamwall bleek dat de bewoners vooral wilden dat
de flats er minder verwaarloosd zouden uitzien. Ook
wilden ze ervaringen opdoen die hun kansen op de
arbeidsmarkt zouden vergroten en de gelegenheid
krijgen om zelf voedsel te verbouwen.
Wijkambassadeurs
Om de bewoners die actief mee wilden werken aan
de transformatie van de wijk een goed beeld te geven
van praktische mogelijkheden, werden ze rondgeleid
langs interessante projecten in de stad. Zo ontstond
bijvoorbeeld inspiratie voor de inrichting van de gemeenschappelijke tuin en boomgaard. Deze inzichten
werden gecombineerd met kennis van specialisten
op basis waarvan een plan kon worden ontwikkeld.
Uiteindelijk vond het SNAP-team elf lokale bewoners
bereid om te worden opgeleid tot wijkambassadeurs.
Zij werden gecoacht en ondersteund door professionals en hadden als taak medehuurders te enthousiasmeren en begeleiden.
Quick-startprojecten
De zogenaamde quick-startprojecten bestonden in
deze wijk uit het timmeren van meubilair voor het
openbaar gebied (bewoners kregen op basis van de
ervaringen een certificaat van timmervaardigheid)
en het ‘edible balcony’-project, waarin de wens van
bewoners werd vervuld om op hun balkons voedsel
te kweken. SNAP bood workshops en materialen aan
in samenwerking met verschillende partijen. Acht
enthousiaste bewoners werden door buurtbewoners
uit de laagbouw, die lid waren van de lokale moestuinclub, opgeleid om andere bewoners te helpen
hun balkon om te vormen tot een mini-moestuin. Er

zijn zestig balkontuinen gerealiseerd. Aan bewoners
is gevraagd te registreren hoe groot de oogst was en
uiteindelijk bleek het eerste jaar in totaal 881 porties
voedsel op te leveren. 94% van de deelnemende
bewoners gaf aan meer groenten en fruit te zijn gaan
eten. De moestuinclub leidde ook bewoners op voor
het onderhoud van de fruitbomen. De bewoners
organiseerden onder begeleiding van andere specialisten een ontwerpwedstrijd voor de inrichting van
het openbaar gebied en een crowdfundingsactie
waardoor het winnende ontwerp gerealiseerd kon
worden. Ook werkten zij mee met de inrichting van
het gebied en gingen ze aan de slag met energie- en
waterbesparing.
Duurzaamheidsdoelen
Omdat de nulmeting niet goed was georganiseerd –
een waardevolle les voor vervolgprojecten – was het
moeilijk precies vast te stellen in hoeverre duurzaam
gedrag impact had. Omdat 59% van de bewoners een
belofte ondertekende om actie te ondernemen op
het gebied van energie-, water- of afvalvermindering,
schat men in dat als gevolg hiervan het elektriciteitsverbruik verminderde met 3%, het aardgasverbruik
met 10% en het waterverbruik met 6%. De totale
afvalproductie verminderde met 14%. Daarnaast
troffen de particulieren ook technische maatregelen
om het energie- en waterverbruik terug te dringen.
Bijna 7.500 lampen zijn vervangen door LED-lampen,
er is een warmtekrachtcentrale geïnstalleerd, een
nieuwe vuilnispers en koolmonoxidecontrolesystemen geplaatst, de ventilatie werd geoptimaliseerd
en er zijn waterbesparende toiletpotten, douches en
kranen aangebracht.
Leefbaarheidsdoelen
Meetbare resultaten zijn ook behaald met betrekking
tot de leefbaarheid. Tussen 2013 tot 2019 is door
professionals 2.236 uur aan het project besteed. Als
gevolg daarvan besteedden 2.708 mensen 42.796
uur aan vrijwilligerswerk (780 bewoners waren samen
goed voor meer van 35.000 uur, het overgrote deel
van de vrijwilligersuren). Omgerekend betekent dit
dat elk uur van een professional 19 vrijwilligersuren
opleverde (42.796/2.236).
Behalve bewoners waren er ook veel vrijwilligersgroepen betrokken: lokale werkgelegenheidsorganisaties,

organisaties op het gebied van voedselzekerheid
en stadslandbouw, lokale particuliere bedrijven,
buurthuizen, overheidsorganisaties en particuliere
verhuurders. Er zijn meer dan twintig partnerschappen en samenwerkingen ontstaan (stap zes uit het
zevenstappenplan) die dit project gezamenlijk tot een
succes maakten. 88% van de bewoners zegt nieuwe
vriendschappen te hebben gekregen en 86% zegt het
nu leuk te vinden vrijwilligerswerk te verrichten.
Andere leefbaarheidsdoelen die bereikt werden:
meer dan 70% van de bewoners die als vrijwilliger
bij het project betrokken waren, zegt dat ze vier of
meer nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld. 68%
hiervan overweegt om hun cv met deze vaardigheden
uit te breiden en 63% vindt dat hun vooruitzichten op
een baan hierdoor zijn verbeterd. Dit is een opvallend
hoge positieve respons aangezien bij het project ook
veel oudere, niet-werkzoekende bewoners betrokken waren. Van de eerste 28 afgestudeerden van de
fruitbomencursus kregen er vier een fulltimebaan in
stadslandbouwprojecten in Toronto; vier anderen lanceerden een sociale onderneming gericht op de zorg
voor lokale fruitbomen in de wijk. 91% van de deelnemende bewoners gaf aan geld te besparen op boodschappen door deel te nemen aan het moestuinenproject. Er bleek sprake van een gemiddelde jaarlijkse
besparing van maar liefst 143 dollar per moestuinperceel. Alle deelnemende bewoners stelden vast dat
hun levensgeluk was toegenomen door het project.
Opvallend was dat ook 84% van de bewoners die niet
meededen aan het project bevestigend antwoordde
op deze vraag. Het project is hiermee afgerond, maar
SNAP houdt contact en is ook voornemens herhaaldelijk te blijven evalueren en terug te koppelen. Dit
over een termijn van minstens vijf jaar.

Geleerde lessen
Kortom, de SNAP-strategie laat in dit eerste uitvoerig geëvalueerde project zien dat een goed doordachte werkwijze succesvol kan zijn. Dit door de karakteristieken van
de wijk centraal te stellen, belangen van de uiteenlopende partijen te respecteren, bewoners vroeg te betrekken
en de activiteiten op gedragswetenschappelijke inzichten te baseren. De evaluatie laat zien dat de aanpak kan
leiden tot een vanzelfsprekende inventarisatie, selectie
en verzilvering van kansen op zowel duurzaamheids- als
sociaal gebied.
De evaluatie van het San Romanoway-project leverde een
aantal algemene lessen voor de SNAP-strategie op:
1. Met op de klimaatproblematiek georiënteerde projecten kunnen in kwetsbare wijken meerdere doelen
worden bereikt. Dit levert niet alleen voordelen op
voor bewoners en particuliere verhuurders, maar ook
voor gemeenten, particuliere bedrijven en bewoners
van buiten de wijk.
2. Er moet veel tijd genomen worden om te begrijpen
wat belangrijk is voor bewoners om vertrouwen op te
bouwen en voldoende bewoners te laten aansluiten.
Dit bepaalt het succes en de duurzaamheid van het
wijkgerichte programma op lange termijn.
3. De medewerkers van SNAP vormden een team waar
bewoners vertrouwen in hadden. Zij speelden een
belangrijke rol bij het organiseren van samenwerkingsverbanden, het behalen van de planning, het realiseren van doelen en het organiseren van het tijdpad en
de activiteiten.
4. Het is van belang dat er voor meerdere jaren een commitment vanuit SNAP is.
5. Dankzij de combinatie van duurzaamheids- en sociale
thema’s konden nieuwe financieringsbronnen worden
aangeboord. Er kwam voor de aanpak van het openbaar gebied bijvoorbeeld veel geld van particuliere
bedrijven en stichtingen binnen die in dit project een
kans zagen om aan hun sociale en duurzaamheidsdoelen invulling te geven.
6. Door te kiezen voor een wijk- in plaats van een woningaanpak konden veel partijen worden betrokken en
daardoor veel doelen tegelijk worden behaald. Ook
konden hierdoor andere financieringsbronnen worden
aangeboord en het imago van de hele wijk worden
verbeterd.
7. Het goed monitoren van de resultaten, het opleiden
van wijkambassadeurs en het positief belichten van
ieders bijdragen draagt bij aan continuering over de
langere termijn.

Tips voor Nederlandse gemeenten die
op gestructureerde wijze bewoners
willen betrekken
• Richt je niet op één fase van het proces dat je
met de bewoners wil doorlopen, maar bekijk de
verschillende fasen in samenhang (van inventarisatie tot selectie tot uitwerking van kansen
op verbinding van klimaatgerichte doelen en
leefbaarheidsdoelen).
• Beperk je bij je klimaatgerichte doelen niet alleen
tot CO2-reductie of aardgasvrij, maar kies voor
een brede blik waarbij je ook de omgeving meeneemt, omdat daar veel meer raakvlakken liggen
met de interesses van bewoners.
• Ga al vanaf het eerste begin met bewoners in
gesprek. Focus daarbij niet op de klimaatopgave,
maar op dat wat bewoners bezighoudt in hun
wijk. Dit kost tijd, maar deze tijd wordt later in
het proces door de aanwezigheid van draagvlak
terugverdiend.
• Maak gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten bij het benaderen van en samenwerken
met bewoners.
• Zorg voor een partij die door bewoners wordt
vertrouwd en die alle stappen in het proces coördineert vanuit een integrale blik.
• Streef naar gestructureerde samenwerkingsverbanden met zoveel mogelijk betrokkenen zodat
zoveel mogelijk belangen in beeld zijn en blijven
maar er ook een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat.
• Kijk bij je financiering verder dan dat wat gebruikelijk is, want mogelijk geldt ook In Nederland
dat een innovatieve aanpak gericht op het samenvallen van klimaat- en leefbaarheidsdoelen
aantrekkelijk is voor financiers die normaal niet
in wijken investeren. Ook kunnen door samenwerkingsverbanden financiële bronnen in beeld
komen die normaal buiten bereik blijven.

Bronnen
• Community revival offers model for older apartment buildings. (2020, 16 december). National Housing Strategy.
• Projects: San Romanoway Towers Revival. (z.d.). Toronto and Region Conservation Authority (TRCA).
• Toronto and Region Conservation Authority. (2020a, 27 april). SNAP: Sustainable Neighbourhood Action Program - San Romanoway Towers Project [Video]. YouTube.
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Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met gemeenten aan een integrale,
sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering
van de wijken, mede gerealiseerd vanuit de grote investeringen die gemoeid zijn met de energietransitie. In deze reeks delen
we goede voorbeelden uit de praktijk.

