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CO2
NEUTRAAL

En, hoe ver bent u al?
Over 22 jaar moet de bebouwde omgeving CO2 neutraal zijn. Om dit ultieme doel 
in 2050 te bereiken gaan we de komende jaren woningen en gebouwen wijk voor 
wijk verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten, helemaal elektrisch of 
met hybride opstelling. Hoe u dat precies gaat aanpakken is niet alleen afhankelijk 
van de wijk maar bijvoorbeeld ook van de eigendomsverhoudingen in de straat. 
En als Woningcorporatie bent u vast bezig om met de Routekaart van Aedes uw 
woningbezit op de toekomst aan te passen.

In 2021 moet u wel een plan hebben
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten in 2021 een doortimmerd 
plan hebben om de woningen stapsgewijs van het gas af te koppelen en te 
verduurzamen. Daarin vormen de inspanningen van de woningcorporaties een 
belangrijke rol. En wat doet u met de gegevens van de netwerkbeheerders?  
Kortom, ziet u door de bomen het bos nog?

De snelste weg naar een aardgasloze wijk



Een workshop die écht leidt tot 
inzicht, kansen en versnelling
Geen plan zonder een goede basis.  
Die basis wordt gevormd door de data 
die al beschikbaar is maar vaak (nog) 
niet is gedeeld. En er is inmiddels nogal 
wat data beschikbaar. Bijvoorbeeld 
over de leeftijd van de gasleidingen, 
bestratingen en verlichting in wijken. 
Of neem de demografische gegevens 
over de bevolkingsopbouw van wijken. 
Met de Data Safari maken we alle 
beschikbare data die er is inzichtelijk. 
En wanneer we al die data over elkaar 
heen leggen wordt direct zichtbaar waar 

de kansen in de buurt liggen. Want als 
een stakeholder toch al iets in de wijk 
of buurt gaat doen, ontstaan er voor 
andere partijen zeker mogelijkheden 
om er de eigen werkzaamheden op 
af te stemmen. Zo ontstaat er op een 
natuurlijke manier een versnelling.

Kansenkaart als basis
Om de feiten goed op een rij te hebben 
en vervolgens inzichtelijk te maken 
gebruik wij de door ons ontwikkelde 
Kansenkaart. De gegevens van de 
Kansenkaart worden door middel van 
een viewer getoond.

Start met feiten en ga mee op Data Safari

DATA
SAFARI



In een dagdeel inzicht
Voor wie?
De workshop richt  
zich op gemeenten, 
woningcorporaties en 
netwerkbeheerder.  
U gaat gezamenlijk op 
Data Safari. In overleg 
levert u nog extra 
datagegevens aan 
die relevant voor de 
wijkaanpak zijn. 

En dan?
Na een korte inleiding 
verkennen we per 
stakeholders de data 
gegevens en nemen 
deze gezamenlijk door. 
Vervolgens stapelen we 
de gegevens en worden 

de kansen in de wijk bijna 
als vanzelf inzichtelijk. 
Met elkaar bespreken en 
analyseren we de kansen. 
Deze exercitie leidt tot 
een gericht actieplan. 
Met andere woorden, 
aan het einde van de 
sessie heeft u een 
kansrijk en realistisch 
scenario waarmee u de 
volgende dag aan de 
slag kunt. Zo leidt de 
workshop bijvoorbeeld 
tot het design van 
een warmteplan of 
digitalisering van 
een wijk waardoor 
bewoners rechtstreeks 
bij de uitvoering worden 
betrokken. Tevens kunnen 

op basis van de feitelijke 
data aanbieders  
verduurzamingsconcepten 
bedenken.

Hoe lang duurt de 
workshop?
De workshop begint  
met een inloop om 9.00 
uur en eindigt met een 
lunch en een wrap-up  
om 13.15 uur.

Wat krijgt u nog meer?
Behalve een realistisch 
actieplan waarmee alle 
partijen de volgende dag 
aan de slag kan krijgt u 
als workshopdeelnemer 
een login om een jaar lang 
gratis data te raadplegen.

Kwartiermakers in de Bouw brengt 
op tal van manieren partijen bij elkaar 
om te werken aan een duurzame 
wereld. Vervolgens werken wij mee  
om binnen de organisatie van 
stakeholders en marktpartijen coalities 
te smeden. Deze samenwerking van 
partijen die elkaar beter maken,  
leidt uiteindelijk tot een breed 
draagvlak. Juist in deze fase speelt het 
ruime netwerk van Kwartiermakers in 
de Bouw een grote rol.

De Kwartiermakers in de Bouw zijn de 
wegbereiders voor:
•  Verduurzaming van de bebouwde 

omgeving
•  Product- en procesinnovatie binnen  

de bouwsector
•  Opzet van slimme en renderende 

samenwerkingsvormen
•  Markt- en conceptontwikkeling met  

als doel: succes

De workshop Data Safari

DE
WORK
SHOP
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