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WoonConnect brengt 
energiezuinige wijk 
Eindhoven dichterbij

ECKART-VAARTBROEK, EINDHOVEN

In Eckart-Vaartbroek heeft de 

Green Deal ‘Smart Energy Cities’ 

het instrument WoonConnect 

ingezet voor energiebesparende en 

energieproducerende maatregelen 

onder bewoners. 4.000 van de 

4.600 woningen in de wijk zijn 

met WoonConnect digitaal in 

kaart gebracht. Onder bijna 70 

respondenten heeft dit digitale 

platform nu al goede resultaten 

opgeleverd. In de loop van 2017 

zal het concept van WoonConnect 

verder worden uitgerold. 

Energiezuinig renoveren
WoonConnect is de meest in het oog springende 
maatregel binnen de Green Deal voor woonwijk 
Eckart-Vaartbroek in Eindhoven en is onderdeel 
van de amtitie op stedelijk niveau.  Het maakt 
bovendien deel uit van het veel grotere EU ‘Horizon 
2020’ programma. Dit programma richt zich op het 
benaderen, motiveren en realiseren van woning-
verbeterende maatregelen voor eigenaren. Die 
maatregelen moeten tijdens de woningrenovatie 
leiden tot eerst energiebesparing maar zo mogelijk 
ook tot individuele of collectieve energieopwekking. 
Dankzij WoonConnect kunnen bewoners zelf bepa-
len wanneer en in hoeverre ze hun woning energe-
tisch willen aanpassen. Wie dit ook wil uitvoeren, 
is op voorhand niet bekend. De leefsituatie en 
wensen van de bewoners veranderen immers 
voortdurend. WoonConnect van ontwikkelaar 
‘De Twee Snoeken’ is een ideaal middel om dit te 
bevorderen. Met WoonConnect kunnen bewoners 
zich – op het moment dat aanpassing voor hen 
relevant wordt – oriënteren op de mogelijkheden. 
Bovendien is het digitale platform laagdrempelig 
van opzet (self-service model). 

Jaren ’60 en ’70 woonwijk
Eckart-Vaartbroek is een typische naoorlogse 
woonwijk uit de jaren ’60 in het stadsdeel Woensel 
in Eindhoven. Nu staan er zo’n 4.600 woningen die 
indertijd voor een betaalbare prijs zijn gebouwd 
(in laagbouw en gestapelde bouw). De woonwijk is 
ruim opgezet, met veel groen en openbare ruimte. 
Bewoners uit het eerste uur, inmiddels  senior 
en veelal gepensioneerd, hebben er woningen 
maar ook nieuwe instroom als jonge midden-
klasse  gezinnen en mensen met andere culturele 
achtergronden. Een deel van de woningen is 
eigendom van verschillende woningcorporaties 
(waaronder 1.300 woningen van Woonbedrijf). Veel 
van de bewoners vragen nu om een verbetering 
van  diensten, van de openbare ruimte en van de 
 sociale omgeving. Daarom heeft de gemeente 
 Eindhoven de wijk ook aangewezen als actiegebied. 

Gebruiker centraal
De gemeente Eindhoven en ‘De Twee Snoeken’ 
hebben eind vorig jaar daarvoor het selfservice 
model ‘WoonConnect’ ontwikkeld, een digitaal 
platform dat goed aan lijkt te sluiten bij de wensen 
van de bewoners. Gebruikersgemak staat daarin 
centraal maar vernieuwing bleek broodnodig. De 
marktexperts zetten dan ook nog sterker in op 

de ‘route van de gebruiker’. Daarvoor hebben ze 
enkele workshops gehouden om de behoeftes van 
de bewoners inzichtelijk te maken. Ook hoorden 
ze van knelpunten of afhaakmomenten. De actie 
van de experts leidde tot een uitgebreide staal-
kaart waarin alle fases van de levenscyclus staan 
beschreven, van het zoeken naar informatie en de 
momenten waarop bewoners beslissingen nemen 
tot aan de uiteindelijke realisatie en evaluatie. 
De ‘route van de gebruiker’ is daarna gebruikt als 
leidraad voor het ontwikkelen van een gloednieu-
we interface van WoonConnect. De innovatiecoach 
besteedde daarin aandacht aan de veelal techni-
sche aspecten van de producten, de productgroe-
pen en aanbieders van energieoplossingen. De 
creative producer richtte zich op de wensen en 
verlangens van huurders en huiseigenaren. Daar-
voor stelde de laatste een helder pakket op voor 
zowel individuele als collectieve maatregelen (zoals 
gezamenlijke inkoop). 

Klein beginnen 
Een stapsgewijze aanpak voor de bewoners werkt 
volgens het team het beste. Omdat deze woonwijk 
gespikkeld is – dat wil zeggen dat er zowel huur-
ders als huiseigenaren in woningen van verschil-
lende grootte wonen – hebben het projectteam 
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We leven in een geweldige tijd. 
Gemiddeld worden we 40 jaar ouder en we 

blijven daarbij een stuk vitaler dan onze leef-

tijdsgenoten uit voorgaande generaties. We 

zijn slimmer en mobieler dan ooit en de tech-

niek zorgt ervoor dat we ons leven steeds 

makkelijker, comfortabeler kunnen maken. 

Prachtige ontwikkelingen 
die ook een keerzijde hebben. 
Zo zorgt onze manier van leven voor klimaat-

veranderingen die alleen met forse milieu-

maatregelen nog binnen de perken te houden 

zijn. Vandaar dat ook de Nederlandse overheid 

gedwongen zal zijn de woningmarkt de 

komende jaren in versneld tempo te 

verduurzamen. 

Daarnaast vergrijst Nederland in rap tempo. 

Rond 2025 zit het aandeel ouderen naar  

verwachting al op 22% en de meeste van hen 

willen het liefst zo lang mogelijk op zichzelf 

blijven wonen. Dat vraagt alleen om de nodige 

aanpassingen.

En tenslotte loopt de waarde van huizen in  

impopulaire wijken steeds verder terug. Vooral 

in een aantal grote steden. Ze dreigen hierdoor 

te verloederen. Een tij dat we zullen moeten 

keren. Om te beginnen door ook hier te zorgen 

voor een fijn thuis. Want een fijn thuis, bete-

kent blije mensen. En blije mensen maken een 

gezellige wijk. 

Kortom: de manier waarop we in 
Nederland wonen kan nog zoveel beter. 
Sterker nog: het moet beter en de tijd om te 

handelen is nu. Het goede nieuws is: verande-

ren kan. En het kan sneller, gemakkelijker en 

efficiënter dan u waarschijnlijk ooit had ge-

dacht. Dankzij WoonConnect.

WoonConnect is een online platform 
waarop mensen samen kunnen werken 
aan het verbeteren van woningen en 
gebouwen. 
Het ongekend veelzijdige platform is het resul-

taat van ruim dertig jaar graven, verzamelen, 

schaven, ordenen en vergelijken. De basis van 

WoonConnect wordt gevormd door een  

gigantische database waarin de producten 

van honderden toeleveranciers uit de bouw 

zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld ook een 

exacte beschrijving van abstracte bouwdelen.

WoonConnect kan zorgen voor een 
digitaal model van iedere woning in 
Nederland. 
Compleet met alle denkbare gegevens. Van het 

type scharnieren bij de voordeur tot de isolatie- 

gegevens van het dak. De modellen kunnen 

eenvoudig bekeken en aangepast worden. In 

principe door iedereen die toegang heeft tot 

het platform, want er is geen kennis van 

bouwkundige modelleersystemen voor nodig. 

Kinderlijk eenvoudig kun je ermee bouwen  

en experimenteren, terwijl WoonConnect de 

bouwkundige staat van de woning blijft bewa-

ken. Zo kunnen ook gemakkelijk diverse 

scenario’s worden vergeleken en doorgere-

kend. Bijvoorbeeld om wonen duurzamer,  

veiliger, comfortabeler, levensloopbestendiger 

of goedkoper te maken. In één bepaalde wo-

ning, maar ook in een wijk en op den duur 

zelfs op regionaal of nationaal niveau. 

En we wonen 
 nog lang en gelukkig

3D modellen opgebouwd 
uit de bouwdeeldatabase

Digitaal vergelijken van 
renovatie-scenario’s

en de gemeente eerst een database geschapen 
die daaraan recht doet. In die database zit een 
gevarieerd huizenbestand, verspreid over de wijk. 
Daarmee kon het team, met behulp van een door  
de wethouder ondertekende brief, twee keer een 
selecte groep bewoners aanschrijven, eerst naar 
24 adressen in 2016, eind februari 2017 naar 
nogmaals 45 adressen. Hun reacties zijn inmiddels 
verwerkt in een aangepaste versie van de interface 
van WoonConnect. Tevens is de bijbehorende flyer 
aangepast. Stap voor stap worden nu de andere 
particuliere woningbezitters benaderd.

Context inzichtelijk gemaakt 
Naast het in kaart brengen van de ‘route van 
de gebruiker’ heeft de creative producer een 
‘context-mapping’ onderzoek onder bewoners 
uitgevoerd. ‘Context-mapping’ is een beproefde 
methode om inzicht in de achterliggende motieven, 
ervaringen en belemmeringen van bewoners te 
krijgen. De creative producer gebruikt daarvoor 
een zogenaamd sensitizing-boekje en interviews 
om aandacht te geven aan de dynamiek op huis-
houdelijk niveau, oftewel de wijze waarop de leden 
van het huishouden beslissingen over energie-
zaken nemen en wat de rol van elk lid daarin is.
Zowel de benadering van de ‘route van de gebrui-

ker’ als het ‘context mapping’ onderzoek hebben 
begin 2017 bijgedragen aan een nieuw ontwerp 
voor WoonConnect. Scenario’s zijn helderder 
geworden en het ‘context mapping’ onderzoek 
heeft tot concrete aanbevelingen geleid (zoals 
‘digitaal gluren bij de buren’ en acties in de buurt). 
De vervolgstappen worden, aan de hand van de 
volgende vragen, de komende tijd uitgewerkt: wie 
logt in, wat doen de gebruikers op het digitale 
platform, waar is extra ondersteuning nodig en op 
welk moment en waarom haken de bewoners af? 
De focus in deze fase ligt vooral op het creëren van 
belangstelling en minder op de te nemen concrete 
maatregelen. 

Nauwkeurig proces
De belangrijkste les van Eckart-Vaartbroek is een 
bevestiging van wat iedereen al wist: wie wijkbewo-
ners wil interesseren en aanjagen om in de ener-
gietransitie te stappen, moet nauwkeurig te werk 
gaan. De eerste stap in dat proces is geslaagd: circa 
40% van de aangeschreven respondenten heeft 
daadwerkelijk met de aan hem of haar verstrekte 
persoonlijke sleutel op de digitale omgeving van 
WoonConnect ingelogd. 

Een andere les is dat het bewonersperspectief 
voor de betrokken partijen (als de gemeente, KPN, 
de Twee Snoeken en Woonbedrijf) duidelijk moet 
zijn. Dit verschilt van het technisch georiënteerde 
energie- en bouwperspectief. Als de betrokken 
partijen in staat zijn om dat perspectief te verbre-
den, ontstaat een waardevolle en noodzakelijke 
aanvulling. De eerste fase heeft in elk geval, zowel 
vanuit de techniek als vanuit het maatschappelijk 
onderzoek, ruim voldoende aanknopingspunten 
opgeleverd om WoonConnect naar andere delen 
van de stad uit te rollen. Daarnaast kunnen via het 
digitale platform van WoonConnect aanvullende 
diensten worden aangeboden, zoals vergunnings-
aanvragen, kadasterinformatie en reviews. De 
gemeente Eindhoven werkt nu aan een project-
voorstel om zulke diensten aan te gaan bieden. 
 

   Green Deal Eckart-Vaartbroek is onderdeel van 
EU programma ‘Horizon 2020’ dat huiseigenaren 
 benadert en motiveert om tot realisatie van 
 woningverbeterende maatregelen te komen. 

     Digitaal platform ‘WoonConnect’ heeft bijna 70 
 huishoudens benaderd met een respons van 40%. 

  In de uitgebreide staalkaart van WoonConnect zijn 
alle fasen tot woningverbeterende maatregelen 
opgenomen.

  Wegens succes zal WoonConnect dit jaar naar 
 andere delen van de stad worden uitgerold. 




