
Gerichte woningtoewijzing om de eenzijdige 
samenstelling van een buurt te doorbreken.

Vormen van zelfbeheer stimuleren, om de betrokkenheid 
van huurders bij de eigen omgeving te vergroten.

Nieuwbouw voor specifieke doelgroep, in 
een wijk die thuisgevoel biedt.
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Gebiedsgerichte convenant

Themagerichte convenant

Werkafspraken

Budge�en ontscho�en

Beheer intensiveren

Zel�eheer

Wijkvertegenwoordigers

Ontmoe�ng

Overlast melden

Uitruilen

Ander woningtype
en prijscategorie

Nieuwbouw Transformeren

Specifieke 
doelgroepen

Bewoners 
betrekken

Investeringen
& Prioriteiten

Gebiedsaanpak

Beeldkwaliteit

Huurderscheck

Gericht toewijzenMixen

Verkoop

Spreiding

Lokale samenwerking

Sociaal beheer

Nieuwbouw

Bestaande woningvoorraad

Bewonerssamenstelling

Dorp/StadBuurt/WijkComplex/Straat(T)huis

Benieuwd naar meer interventies en voorbeelden van 
een bredere (wijk)aanpak? Pak de achterkant van de 

plaat erbij!

Vertrek bij de aanleiding, bijvoorbeeld: een signaal van bewoners, een gesprek 
met de gemeente of zorgorganisa�e, de start van een wijkaanpak
Bepaal op welk schaalniveau het zich afspeelt en wie je nodig hebt om de 
situa�e te analyseren en aan te pakken

Verzamel feiten & data over de situa�e en opgave

Ga samen in gesprek over welk resultaat je wil bereiken en hoe je dat wil volgen

Loop alle interven�erich�ngen af en kijk welke combina�es van interven�es 
kansrijk zijn

Kies samen voor een werkende aanpak
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Samen werken aan leefbaarheid? Een stappenplan:

Lorem ipsumLorem ipsum

Bekijk in één oogopslag 
het buurtpro�el van 

jouw buurt

Hoe data kan 
ondersteunen bij 

sociaal beheer

Bekijk cijfers over de leefbaar-
heid in jouw gemeente, wijk of 

buurt in de Leefbaarometer

SCAN MIJ!

Praatplaat Interventies Leefbaarheid



In samenwerking met: 

De veilige buurtaanpak MaastrichtMet partners werk maken 
van schuldenproblema�ek

Wijkvernieuwing Malvert: 
vernieuwing en verduurzaming met 
ruimte voor een mix van bewoners

Lee�aarheid verbeteren in 
een wijk die onder druk staat: 

”Wijkaanpak Overvecht”
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Kansrijke combinaties van interventies:

Gebiedsgericht een convenant of wijkplan sluiten met partners (bijvoorbeeld 
het wijkvernieuwingsplan,de wijkdeal in Groningen en de Deysselbuurt in 
Amsterdam)

Door een integrale wijkaanpak een inclusieve wijk realiseren, 
voorkomen ondermijning

Themagericht een convenant sluiten met partners (voorbeelden Ridderkerk, 
Nieuwegein, in Friesland, gericht op gegevensdeling)

Gezamenlijk sturen op gedeelde doelen

Werkafspraken maken met partners over huisves�ng, zorg en begeleiding 
bijvoorbeeld in de Drechtsteden, regio Alkmaar, Apeldoorn en in Amsterdam

Spreiding bijzondere doelgroepen, verbeteren zorg en 
begeleiding

Met partners budge�en ontscho�en (bijvoorbeeld in Den Bosch) Middelen bundelen voor maximaal resultaat en minder 
maatschappelijke kosten
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Het beheer intensiveren: bijvoorbeeld meer inzet wijkconsulenten, 
wijkbeheer, wijk-GGD’er, buurtbemiddeling en pop-upwoning wijkagent

Sociale veiligheid verhogen en overlast voorkomen

Zel�eheer ondersteunen, van volledig (wooncoöpera�e) tot zel�eheer van 
bijvoorbeeld de schoonmaak (bijvoorbeeld in Utrecht, in Gelderland en in 
Amsterdam)

Huurderbetrokkenheid vergroten

Het inze�en van wijkvertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld in Den Haag Gemeenschapszin vergroten

Investeren in ontmoe�ng en buurtac�viteiten (bijvoorbeeld in Apeldoorn, 
Eindhoven, Amsterdam via BuurtCirkel en Zorgsaamwonen)

Sociale cohesie vergroten, voorkomen eenzaamheid

Overlast melden vergemakkelijken (bijvoorbeeld de Woonoverlast app 
Eindhoven en de app van Veiligheidshuis Fryslân)

Aanpak overlast, eigen verantwoordelijkheid vergroten

Inzet op voorkomen van schulden en betalingsachterstanden, bijvoorbeeld 
door vroegsignalering en gegevens delen. (voorbeelden Den Helder, 
De Voorzieningenwijzer en Armoedepact Almelo)

Bieden van woonzekerheid aan huurders
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Sloop/nieuwbouw bestaand bezit: terugbouwen ander woningtype en 
andere prijscategorie, bijvoorbeeld in Amersfoort en in Nijmegen

Ontbrekend woningtype toevoegen, veerkracht wijk 
versterken

Nieuwbouw sociale huur in een sterke wijk met weinig sociale 
huurwoningen

Gemengde en veerkrach�ge wijken maken

Transformeren leegstaand bedrijfs- of maatschappelijk vastgoed naar 
woningen (bijvoorbeeld in Nieuwegein)

Extra woningbouw toevoegen
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Interven�e Beoogd effectCode

2

3
Nieuwbouw (of bestaand vastgoed) voor specifieke doelgroepen 
bijvoorbeeld Oranje Huis, Skaeve Huse en andere nieuwe woonzorgfor-
mules)

Bijzondere doelgroepen huisvesten
4

Uitruilen ontwikkelloca�es (met gemeente, ontwikkelaars of andere 
par�jen, zoals bijvoorbeeld in Utrecht)

Gemengde wijken maken5

Bewoners intensief betrekken (meedenken en meebeslissen) bij onderhoud 
en verduurzaming van een complex en directe woonomgeving

Gevoel van eigenaarschap bij het thuis en lee�aarheid 
vergroten

Beeldkwaliteit van alle complexen waarderen, bijvoorbeeld met de
beheerkwaliteit tool van Woonbron en beeldkwaliteitscatalogus

Sturen op kwaliteit, schoon heel en veilig

Investeringen in woningvoorraad (onderhoud) prioriteren onder andere in 
gebied met mul�problema�ek bijvoorbeeld in: Nijmegen

Aantrekkelijkheid buurt vergroten

Integrale gebiedsaanpak met partners, bijvoorbeeld in Ro�erdam Integrale buurtaanpak en versterken lee�aarheid
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Huurderscheck, bijvoorbeeld door voorlich�ng, een kennismakingsgesprek, 
via een (ver)huurdersverklaring, met het Kompas woonvoorwaarden als 
kader, of voorbeeld Fieldlab Amsterdam)

Een goede match tussen huurder en woonomgeving

Gericht toewijzen, bijvoorbeeld gedifferen�eerd toewijzingsbeleid (tweehu-
renbeleid), inkomensa�ankelijke huurverhoging (gebiedsgericht), toewijzing 
aan hogere inkomens (gebiedsgericht), zoals Ro�erdamwet

Doorbreken eenzijdige samenstelling buurt

Mixen samenstelling complexen bijvoorbeeld in Zwolle en door Portaal Wooncomplex veelzijdiger maken

Verkoop sociale huurwoningen (aan zi�ende huurders en/of bij muta�e), 
bijvoorbeeld klushuizen in een minder populaire wijk met veel sociale huur

Wooncarrière bieden aan schee�uurders, aanbod voor 
middeninkomens vergroten

Spreiding van huurders met een zorg- en/of begeleidingsbehoe�e bijvoor-
beeld gefaciliteerd door de WoonZorgwijzer, met �jdelijke huurcontracten 
en/of met �jdelijke contracten bij �jdelijk leegstaande woningen

Balans tussen zorgvragers en zelfredzame huurders

Huurcontract inclusief zorg en begeleiding bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, in 
Apeldoorn en via Housing First

Betere begeleiding en zorg, voorkomen van overlast
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Bewonerssamenstelling Sociaal beheer

Lokale samenwerking
Bestaande woningvoorraad

Nieuwbouw

Participatie en 
meer

Cijfers over mijn buurt.
Vul plaatsnaam in 

zoekbalk en kies �lter 
“wijken en buurten”

https://corporatiebouw.nl/corporatie-standvast-wonen-en-gemeente-nijmegen-ronden-vernieuwing-af-van-buurt-bij-hatertse-brug/
https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Ondernemer/kantorenaanpak/Brochure_Transformatie_van_kantoren.pdf
https://www.jewoontzelf.nl/update/
https://plusvijf.nl/wp-content/uploads/2019/03/Overlast_voorkomen_in_de_wijk.pdf
https://www.rochdale.nl/fileadmin/user_upload/PDF_bestanden/Fieldlab_kwaliteit_van_matching_-_samenvatting_-_februari_2019_def.pdf
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/veiligheid-en-overlast/rotterdamwet-maakt-selectieve-woningtoewijzing-mogelijk.html
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/openbaar-belang-verdeelt-huurders-over-al-haar-woningen.html
https://www.portaal.nl/over-ons/inclusieve-buurten/onze-gemengd-wonen-projecten/
https://www.werkenaanleefbarewijken.nl/uploads/media_item/media_item/103/9/180228_Modelinterventie_klushuizen-1519909065.pdf
https://www.woonzorgwijzer.info/
https://www.werkenaanleefbarewijken.nl/uploads/media_item/media_item/103/3/180228_Magic_Mix_voor_spoedzoekers-1519827299.pdf
https://www.afwc.nl/nieuws/nieuwsbericht/start-verhuur-tijdelijke-corporatiewoningen-aan-economisch-daklozen
https://www.woonbron.nl/Media/5bdbf850ec32087dd0881496c4511769/original/whitepapermetenisweten.pdf/
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/beeldkwaliteit/aan-de-slag-met-beeldkwaliteit.html
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/@237468/staringbuurt/
https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amersfoort/vogelbuurt-liendert/
https://www.aedesmagazine.nl/edities/1-2020/artikelen/iedereen-is-welkom-voor-een-bakkie
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/veiligheid-en-overlast/veilig-wonen-in-het-oranje-huis.html
https://www.platformwoonoverlast.nl/skaeve-huse-stand/
https://www.woonzorg.nl/uploads/Download/bestand/e2/e299212a7f00286a80c32f42a3b6670a.pdf
https://www.woonzorg.nl/uploads/Download/bestand/e2/e299212a7f00286a80c32f42a3b6670a.pdf
https://www.nieuwbouw-mix-utrecht.nl/nieuws/mixsessie-utrecht-nieuwbouw-overvecht
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/wijk-ggd%E2%80%99er-is-schakel-tussen-openbare-orde-en-veiligheid-en-zorg.html
https://www.problemenmetjeburen.nl/
https://www.aedesmagazine.nl/edities/3-2020/artikelen/pop-upwoning-voor-wijkagent
https://www.werkenaanleefbarewijken.nl/uploads/media_item/media_item/103/7/180228_Modelinterventie_Zelfbeheer-1519908354.pdf
https://www.blomutrecht.nl/zelfbeheer/
https://www.wbvg.nl/de-wooncooperatie-die-komt-er-wel/
https://www.rochdale.nl/fileadmin/user_upload/PDF_bestanden/Brochures/Zelfbeheer_-_handleiding_06062017_website.pdf
http://www.wijkberaad-vruchtenbuurt.nl/straatvertegenwoordiger/
https://ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/
https://www.woonbedrijf.com/buurtfonds
https://www.rochdale.nl/over-ons/nieuws-publicaties/nieuwsarchief/1e-prijs-leefbare-wijken-en-buurten-2020-voor-partners-rochdale
https://buurtcirkel.nl/
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zo-kunnen-woningcorporaties-eenzaamheid-bij-huurders-tegengaan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibou.meldloket
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibou.meldloket
https://www.veiligheidshuisfryslan.nl/
https://financieelfitdenhelder.nl/
https://www.devoorzieningenwijzer.nl/
https://armoedepact.nl/
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Wijkvernieuwingsplan%20De%20Wijert_0.pdf
https://www.wijkdealdewijert.nl/
https://deysselbuurt.nl/
https://deysselbuurt.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2xYnhru3rAhWpsaQKHbuYB8UQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fraad.ridderkerk.nl%2Fdocumenten%2FRaadsinformatiebrieven-RIB%2F2020-02-21-RIB-Convenant-Leefbaarheid-wijken-Ridderkerk-2020-2023-ondertekend.pdf&usg=AOvVaw0CLLC8OnfMZZkUitwlWzqG
https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Inwoner/Ondersteuning_en_zorg/Samenwerkingsconvenant__Werkproces_en_privacyreglement_Aanpak_CMPG.pdf
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/3397/ave-aanpak-voorkoming-escalatie.pdf
https://gallery.mailchimp.com/63513aba5fd37fef22fe412d6/files/3cf04c27-766b-49c9-8cdf-8d8060f30668/Aedes_Handvat_Gegevensuitwisseling_bij_samenwerking_in_het_zorg_en_veiligheidsdomein.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWr6bmg6DtAhUIGuwKHQFEB_4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialedienstdrechtsteden.nl%2Fdownload%2Ffiles%2FfF9zY29wZT1zaXRlfGZpbGVPYmplY3Q9MTA0MjU0ODAxMnxfY2hlY2tzdW09ZTM4NDZjMDc1YWI5YzU4Y2MxMThkYTU1MWE3YTZjZDNkZDViYzY2YTgyOTBlNTY2NzRkNjIxYTg5M2ZkYmQwNnw%253D%2F1-folder-route-beschermd-thuis-in-de-wijk-dec-2018-def&usg=AOvVaw0rTcITq_zJFo2cwfu885mO
https://docplayer.nl/191456902-Werkafspraken-woonzorg-pact-regio-alkmaar-wonen-met-ondersteuning-en-commitment-op-leefbaarheid.html
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/wijkaanpak/opstapregeling-apeldoorn.html
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/909883/def_rvewonen021-a5_boekje_10_werkafspraken_2020_tg.pdf
https://www.onsplatform.tv/bosschebond/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-overvecht/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/wijkaanpak-overvecht/
https://corporatiebouw.nl/corporatie-standvast-wonen-en-gemeente-nijmegen-ronden-vernieuwing-af-van-buurt-bij-hatertse-brug/
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/armoede-schulden-en-gezondheid/samenhangende-aanpak-van-armoede-schulden-en-gezondheid
https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/veilige-buurten-aanpak-maastricht/
https://www.aedes.nl/
https://www.woonwaarts.nl/
https://www.atrive.nl/
http://www.werffdesign.com/
https://www.levantogroep.nl/loket-housing
https://www.apeldoorn.nl/Opstapregeling-wonen
https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/faqs/wat-is-housing-first/

