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In deze nieuwsbrief voor gemeenten, belicht Atrivé ontwikkelingen op het vlak
van wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid, energietransitie, sociaal domein en
organisatieontwikkeling.
Wat

speelt

er

zoal

op

dit

moment:

* Veel gemeenten gaan aan de slag met het maken van de prestatieafspraken;
de meeste corporaties hebben hun bod op tafel gelegd. Nu is het tijd voor
overleg

tussen

corporatie,

gemeente

en

huurdersorganisatie.

* In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld.
* Ook was er het WoONcongres waarbij Atrivé aanwezig was. Aanleiding was
het verschijnen van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON 2018).
Atrivé-adviseurs

hebben

WoONonderzoeken

en

ruime
het

ervaring

vertalen

van

met
de

het

analyseren

resultaten

naar

van

de

concrete

beleidsaanbevelingen. Ook hebben ze onder andere gegevens uit het
WoONonderzoek gebruikt voor artikelen in het blad Ruimte+Wonen, zoals: "Een
verloren

generatie? De

positie van

starters

op de

woningmarkt" en

"Schimmelwoning biedt een kans".
Kortom: veel dynamiek. We merken dit in onze opdrachten: er zijn veel
onderzoeks- en adviesvragen. We zoeken dan ook nieuwe collega's: bekijk dus
vooral de twee boeiende vacatures onderaan deze nieuwsbrief, of bezoek de
vacaturepagina op onze website.

Prestatieafspraken 2020:
Ruimte en meer focus op wat er lokaal toe doet

Sinds de nieuwe Woningwet in 2015, staan prestatieafspraken (nog) meer in de
belangstelling. Voor 1 juli moet elke corporatie een bod uitbrengen en
uitnodigen voor overleg hierover; ook jouw corporatie. Hoe wordt dit ervaren?
Als een verplichting of als een goed proces voor het komen tot betere prestaties
voor huurders en woningzoekenden? Eind 2018 en begin 2019 is de Woningwet
(en dus ook het proces van prestatieafspraken) geëvalueerd. Minister Ollongren
heeft hieruit conclusies getrokken voor de komende jaren. We zoomen in op de
kansen die dit biedt.

Lees meer

Woonvisie als katalisator
De gemeente Uden gaat ervoor samen met een ontwerpteam van
inwoners

De gemeente Uden heeft een traditie om inwoners nauw te betrekken bij
beleid. Nu het tijd is voor een nieuwe woonvisie, stelde de gemeente zich dan
ook de vraag: "Hoe kan de woonvisie een katalysator zijn voor een duurzame,
circulaire en inclusieve samenleving?" De gemeente daagde Atrivé-adviseur
Janine Boers uit om hiermee aan de gang te gaan en de woonvisie nog meer in
interactie met belanghebbenden op te pakken.

Lees meer

Gemeente Heemskerk: toegang sociaal domein in
dilemma's

Atrivé-adviseur Kim Oude Luttikhuis is sinds maart projectleider toegang Sociaal
Domein bij de gemeente Heemskerk. De (gemeentelijke) toegang vindt in
Heemskerk op dit moment nog versnipperd plaats. Inwoners melden zich met
vragen over gemeentelijke voorzieningen bij verschillende loketten van de
gemeente Heemskerk of van ketenpartners. De gemeente Heemskerk wil dat de
integrale toegang zo georganiseerd is, dat een inwoner zich in principe maar op
één plek hoeft te melden.

Lees meer

Atrivé partner van Platform31

De zorg om een baan maakt bij veel mensen plaats voor de zorg om een

passend koop- of huurhuis, het liefst in een gezonde en duurzame omgeving. In
veel wijken die van het ‘gas af’ gaan, spelen ook problemen in de sfeer van
vergrijzing, leefbaarheid, veiligheid en armoede. Hoe gaan we dat aanpakken in
de straat/ in de buurt?
Binnen Atrivé wordt door de diversiteit aan projecten veel kennis en lokale
ervaring gebundeld. Dit sluit goed aan bij de werkvelden van Platform31. Voor
Atrivé is het dan ook een logische keuze om partner te worden van Platform31.
Door in dat netwerk samen te experimenteren en ontwikkelde kennis toe te
passen in beleid en praktijk kunnen we je nog beter van dienst zijn. Met
concrete aanpakken voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en
morgen.

Participatielab - sparren en voorbereiding op het
driehoeksoverleg

Het in april gehouden Participatielab is weer druk bezocht. Met de deelnemers
van diverse huurdersorganisaties is gepraat over recente ontwikkelingen in
corporatieland: met name de evaluatie van de Woningwet en de brief van
minister Ollongren. In de gehouden werksessies worden aandachtspunten en
ideeën uitgewisseld. Het leren staat centraal. Zo kunnen de deelnemers beter
geïnformeerd aan het driehoeksoverleg gaan deelnemen. De invloed van

huurderorganisaties bij het tot stand komen van prestatieafspraken wordt zo
ten volle benut.

Lees meer

Vacature

adviseur

Wonen

Je hebt een passie voor beleidsvragen op het terrein van wonen en ervaring
met

het

opzetten

van

(woningmarkt)onderzoek.

Met

collega's

en

opdrachtgevers werk je samen aan diverse projecten. Je hebt ambitie om door
te groeien naar zelfstandig senior adviseur.

Lees meer

Vacature

senior

adviseur

Wonen

Je hebt een stevig netwerk, kan acteren in een complexe bestuurlijke omgeving,
hebt een passie voor beleidsadvisering, een vlotte pen en wil werken aan
effectieve oplossingen en energieke allianties. Je bent één van de kartrekkers in
het team Wonen en Wijken.

Lees meer

Enkele recente projecten

Advies

Onderzoek

Detachering

Afwegingskader woonzorginitiatieven Wijk bij Duurstede
Woonvisie Uden
Woonvisie Elburg
Woonvisie Putten
Woonvisie Stede Broec
Integratie toegangstaken sociaalteams

Haalbaarheid gasloze
Programma-man.duurzaamheid
woningen Fryske Marren Koggenland
Woningmarkt NoordMan. woningbouwprogr.
Veluwe
Meierijstad
Woningmarkt Hollands Sr. beleidsadviseur Wonen
Kroon
Oegstgeest
Betaalbaarheid Velsen
Woonwensen Halle
Verhuismotieven
Schagen

Integrale visie landschap, natuur en groen
gemeente Oude IJsselstreek
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