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N
ederland is in 2050 fossielvrij; dat 

betekent een grote omschakeling 

naar duurzame energie. Per buurt of 

wijk zal bepaald worden hoe het 

energiesysteem eruit gaat zien en hoe de wijk 

verbeterd kan worden. Bewoners en vast-

goedeigenaren zullen investeringen moeten 

doen, er zal financiering georganiseerd moe-

ten worden en er zal afstemming plaats moe-

ten vinden over planningen.

Een aantal koplopers in Nederland is gestart 

met de eerste wijken en buurten. Gemeenten

werken samen met bewoners, huurders, wo-

ningcorporaties, netbeheerders, bouwers en 

energiecoöperaties. Deze partijen plaveien de 

weg voor de andere 14.000 buurten die hierna 

aan de beurt zijn. De precieze opgave verschilt 

per buurt, maar veel afwegingen en keuzes 

komen altijd terug. 

Energietransitie bestaande voorraad

De Vereniging BWT Nederland is al enkele jaren betrokken bij Wijkkompas: een

van de projecten in relatie tot de energietransitie van de bestaande voorraad. 

Het is namelijk vooral binnen de bestaande bouw waar we de meeste winst 

kunnen behalen op het gebied van energiereductie. Het doel van het Wijk- 

kompas is bijdragen aan een succesvolle wijkaanpak. Dat doen we door de 

ontwikkeling van een interactieve tool, dat projectteams houvast geeft bij het 

toekomstbestendig maken van buurten en wijken.

Wijkkompas

Om niet elke keer het wiel opnieuw uit te vin-

den is het idee van het Wijkkompas ontstaan. 

Het Wijkkompas is een model dat helderheid

geeft aan lokale belanghebbenden en helpt 

om meer structuur te creëren in de samenwer-

king met lokale en regionale partners rondom

de wijkaanpak. Het werkt als hulpmiddel bij

het maken van keuzes voor de wijk en het 

identificeren van gezamenlijke knelpunten die

op regionaal of landelijk niveau moeten wor-

den opgelost. Doordat het Wijkkompas samen 

met veel verschillende organisaties ontwik-

keld en gevuld is, worden verschillende belan-

gen in het proces meegenomen, zonder dat 

alle partijen altijd aan tafel hoeven te zitten.

Wijkkompas komt nu in een volgende fase

waarbij er ook meer samen en door het ge-

meentelijke Bouw- en Woningtoezicht zou

moeten worden gedaan om de gestelde doe-

len te halen. Zie voor meer informatie www.

wijkkompas.nl.

Hoe dragen wij bij?

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Ne-

derland draagt bij aan de ontwikkeling van het

Wijkkompas op de volgende manier:

• Wij zetten ons in als ambassadeur van het

Wijkkompas.

• Wij vertegenwoordigen het perspectief van 

bouw- en woningtoezicht bij de ontwikkel-

tafel-bijeenkomsten, waarin knooppunten

worden toegevoegd en uitgewerkt.

• Wij brengen onze kennis en praktijkervarin-

gen in die wij als BWT opdoen bij projecten

in de energietransitie en bij concrete wij-

kaanpakken, zoals over bouwvergunningen,

handhaving en processen die gekoppeld

zijn aan realisatie, waarbij in 2021 specifiek 

gewerkt wordt aan:

• nader definiëren wat de rol van bouw- 

en woningtoezicht is en kan zijn in het

proces van de wijkaanpak;

• identificeren hoe we, onder andere mid-

dels het Wijkkompas, kunnen stimuleren

dat bouw- en woningtoezicht op de

juiste momenten wordt betrokken in het 

proces;

• de inzichten hiervan verwerken in het

Wijkkompas.

Interesse?

Vanuit de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

zoeken wij nu vanuit diverse gemeenten men-

sen die zich vanuit de VTH-rol met dit onder-

werp bezig houden. Wilt u bijdragen aan het

landelijk versterken van de kennis en toepas-

sing van wijkgerichte aanpak? Hebt u interes-

se om deel te nemen aan dit project vanuit uw 

organisatie? Stuur dan een mail naar w.anker-

smit@vereniging-bwt.nl. U draagt dan bij aan

onze toekomst!
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De BWT-app is bij ruim 200 BWT-ers die zich 

al hadden aangemeld inmiddels gedown-

load op hun tablet of telefoon. Zij hebben

inmiddels al hun eigen inlogcode ontvan-

gen en zijn met de app aan de slag gegaan.

Maar om het doel van de app –  ‘samen wij-

zer’ –  te kunnen waarmaken is deze be-

schikbaar voor alle leden van de Vereniging

BWT Nederland die zich bezig houden met

beleid, toezicht en handhaving. Stel vragen, 

deel informatie, en vind collega’s die met

de zelfde uitdagingen bezig zijn als jijzelf.

Nu vind je er nog algemeen nieuws, maar 

de bedoeling is dat deze beschermde om-

geving waarin je samen met vakgenoten 

kennis kunt delen vooral specifieke docu-

menten en beleidsonderwerpen gaat bevat-

ten die niet op internet te vinden zijn. Daar-

om ben je er met het uitsluitend 

downloaden van de app ook nog niet. Om

persoonlijk toegang te krijgen tot de app

vragen wij jou een email te sturen naar 

info@bwtinfo.nl  met als onderwerp ‘BWT-

app’. Wij controleren dan of jij of je organi-

satie lid is van de Vereniging BWT Neder-

land, en sturen je dan een inlogcode en

password als dit zo is, zodat je aan de slag

kunt. Samen doen, samen delen, samen

wijzer!

Gebruik de BWT-app!


