
Wat doe jij de komende weken?
De crisis op de woningmarkt beheerste lang het nieuws. Nu zijn er andere
zorgen en prioriteiten. Wij hopen voor iedereen dat we met elkaar die zorgen er
snel onder krijgen.

Knelpunten op de woningmarkt blijven ondertussen bestaan. Er zijn niet alleen
te weinig woningen. De bestaande woningen sluiten onvoldoende aan bij de
huidige en toekomstige vraag. De leefbaarheid staat in de nodige wijken onder
toenemende druk. Zorgvragers zoeken passende woonvormen. En
samenwerking blijft noodzakelijk. Wat kunnen we doen om straks niet (verder)
op achterstand te staan?

Wij helpen graag. Met onderzoek, monitoring en procesbegeleiding op afstand
staat u klaar voor de herstart. Wij presenteren u graag enkele inspirerende
voorbeelden.

We werken met creativiteit
Leefbaarheid: wat vraagt
dit in onze wijken?

https://www.companen.nl/
https://companen.nl/actueel
https://www.companen.nl/monitor-leefbaarheid-juiste-acties-voorbereiden/


“We gaan door.” Dat is wat veel
opdrachtgevers via Teams, Zoom of
Whatsapp willen. En meestal kan dat
ook. Afgelopen week begeleidden we
zowel een collegeoverleg, conferentie
als bestuurlijke woontafel virtueel.
Met de nodige creativiteit vinden we
nieuwe werkvormen om meningen te
peilen, en een stevig inhoudelijk
gesprek met elkaar te voeren. Zo
boeken we ook deze weken voortgang
met ondernemings plannen,
woonvisies, vastgoed strategieën en
prestatie afspraken. Wilt u ook
voorwaarts in uw samenwerking met
de organisatie en partners? Wij
helpen graag. 

Orde op zaken bij
woningbouwplannen 

De druk op de woningmarkt beperkt
zich niet alleen tot te weinig
woningen, maar spitst zich ook toe
op het bieden van passende huis -
vesting voor mensen die zorg en
ondersteuning nodig hebben. Er
moet echt nog iets veranderen als we
willen dat iedereen kan blijven
meedoen.

Lees verder

De leefbaarheid in sommige woon -
wijken staat onder een toenemende
druk. Dit speelt in het bijzonder in
wijken waar problemen stapelen. De
draagkracht van die wijken wordt
sterk op de proef gesteld. De
dragende groep wordt kleiner, de
vragende groep groter. Lees meer
over ons online dashboard waarin u
zelf op zoek kunt: wie ervaart
knelpunten, en welke knelpunten?

Langer thuis is de norm

Zou dat niet mooi zijn: een
gemeenschappelijk beeld van de
opgave rond langer en weer thuis
wonen. In de provincie Overijssel is
dit nu realiteit. Companen ontwik -
kelde samen met de provincie
Overijssel en koplopers op lokaal
niveau de monitor ‘Gezond Wonen’.
De opgave voor 2020 is daarmee in
beeld, maar ook voor 2030 en
verder. Wat is er voor u mogelijk? 

Lees verder

Lees verder

https://www.companen.nl/woningbouw-orde-op-zaken-stellen/
https://www.companen.nl/woningbouw-orde-op-zaken-stellen/
https://www.companen.nl/gemeenten-in-overijssel-langer-thuis-is-de-norm/
https://www.companen.nl/monitor-leefbaarheid-juiste-acties-voorbereiden/
https://www.companen.nl/gemeenten-in-overijssel-langer-thuis-is-de-norm/



