
Tastbare trends in wonen
In de toekomst kijken kunnen we niet. Hoe wonen we bijvoorbeeld in 2040?
Een prikkelende vraag waar we vier scenario’s voor hebben uitgewerkt. Welke
spreekt u het meeste aan? Wij zijn benieuwd.                   
 
Steeds duidelijker is wel dat bepaalde ontwikkelingen op de (sociale)
woningmarkt zullen leiden tot onwenselijke situaties.  Kunnen corporaties
straks hun opgaven nog aan? Hun investeringsmogelijkheden zijn op termijn
toch echt te klein, zo is de verwachting. Dat komt mede door de hoge
belastingdruk. In veel prestatieafspraken zien we deze zorg terug. Verder
vooruitkijken dan één jaar biedt uitkomst en daarom zijn meerjarenafspraken
sterk in opkomst.
 
Een andere vraag die ons bezighoudt gaat over het toenemende aantal
kwetsbare groepen in de wijken. Zij vragen de aandacht voor gemeente,
zorgpartijen en corporaties. Hoe we daarbij helpen, leest u in onze ‘story-map’.
 
Kortom: ook al is de toekomst onzeker, het is belangrijk dat u stelling neemt.
Hoe? Lees deze nieuwsbrief en ga naar onze vernieuwde website. Laat dan
vooral even weten of u kunt vinden wat u zoekt. Met uw input maken wij onze
dienstverlening nog beter.
 
Fijne zomer!

https://www.companen.nl/
https://www.companen.nl/hoe-wonen-we-in-2040/
https://www.companen.nl/prestatieafspraken-2021-tijd-voor-een-nieuwe-impuls/
https://storymaps.arcgis.com/stories/abe6b82334ef49f5b1fba02b7db5a15d
mailto:info@companen.nl


Hoe wonen we
in 2040?

De toekomst van de ontwikkeling
van het wonen in Nederland is
onzeker en onduidelijk. Wat gaan we
doen? Laat de Corona-crisis blijvend
haar sporten achter op de
woningmarkt? Willen we
bijvoorbeeld dichter bij het werk
wonen, of kiezen we juist voor rustig
wonen op afstand? Of gaan we juist
massaal wonen op plekken vanaf
waar we makkelijk op spoor en
snelweg komen? Companen zocht
het voor u uit en presenteert vier
denkbare scenario’s.

Lees verder

Wonen we in 2040
bereikbaar langs radialen?

Prestatieafspraken 2021:
tijd voor een nieuwe
impuls

Bent u al begonnen met de
prestatieafspraken? Bedenk dat het
ook anders kan. Via een
meerjarenafspraak bijvoorbeeld. Dat
betekent dat je kiest voor een
samenwerking die voor een langere
periode staat, waar gemeente,
corporaties en huurdersorganisaties
een stevige plek aan tafel hebben. 

Lees verder

https://www.companen.nl/hoe-wonen-we-in-2040/
https://www.companen.nl/hoe-wonen-we-in-2040/
https://www.companen.nl/prestatieafspraken-2021-tijd-voor-een-nieuwe-impuls/


Advies Commissie Bos is
oproep tot actie

Actie is nodig. Dat stelt de
Commissie ‘Toekomst zorg
thuiswonende ouderen’ (Commissie
Bos). En dat is ook onze ervaring.
Bos ziet drie actiepunten:

1. ga (ver)bouwen
2. maak meer gebruik van

digitale middelen
3. werk samen

Daar is niemand tegen. Maar hoe doe
je dat? Door ‘gewoon te beginnen’.
Dat is onze ervaring. Start samen. Ga
met elkaar aan het werk om de
opgaven en elkaar te leren kennen.
Een onafhankelijke analyse van de
opgave helpt. Ook is het nodig om
elkaars taal te spreken. Dat vraagt
een gespreks leider die de inhoud
snapt en de samen werking
doorgrondt.

Wij helpen u graag bij alle stappen.
 
In de ‘storymap’ vindt u inspiratie
over onze aanpak. En heeft u vragen?

WoON of eigen
onderzoek?

Het Woon Onderzoek Nederland, het
WoON, wordt elke drie jaar in heel
Nederland uitgevoerd en levert
betrouwbare uitkomsten op
regioniveau. WoON is degelijk en
nuttig, maar soms ook wat
omvangrijk en algemeen. Overweegt
u in plaats van WoON een eigen
onderzoek in te zetten? Companen
kan hierbij een belangrijke rol
spelen.

Lees verder

https://storymaps.arcgis.com/stories/abe6b82334ef49f5b1fba02b7db5a15d
https://www.companen.nl/wonen-is-een-recht-ook-als-je-zorg-nodig-hebt/
https://www.companen.nl/prestatieafspraken-2021-tijd-voor-een-nieuwe-impuls/
https://www.companen.nl/woon-of-eigen-onderzoek/


Bel of mail met Martin
Bleijenburg of Roosje van Leer.

https://www.companen.nl/martin-bleijenburg
https://www.companen.nl/roosje-van-leer

