
Verantwoording Stakeholders 
bijeenkomsten 2020

Bezoek Martin van Rijn, voorzitter 
Aedes
11 november staat een bezoek met Martin van Rijn gepland. Van 
Rijn is de nieuwe voorzitter van Aedes en de Zwolse corporaties 
hebben hem gezamenlijk uitgenodigd voor een kennismaking. 

Tijdens deze kennismaking willen ook 3 thema’s onder de aan-
dacht brengen, namelijk:
1  De unieke Zwolse samenwerking
2  De Zwolse aanpak van kwetsbare wijken
3  Klimaatbestendige schaalvergroting.

We willen van Rijn meenemen naar de wijk Holtebroek waar we 
bovenstaande thema’s toelichten aan de hand van beeldende 
projecten en locaties. Het programma wordt afgesloten met een 
‘lobby lunch’ waarmee we het gesprek willen aangaan over de lobby 
standpunten van Aedes, te weten: verhuurderheffing, saldering 
zonnepanelen en de landelijke omgevingsvisie door overheid.

Op dit moment is de gedeeltelijke lockdown van kracht. Hierdoor 
stellen we de geplande bijeenkomst mogelijk uit naar een later 
moment.

Lezing Leo Bormans voor alle 
stakeholders
Begin april hebben we al onze stakeholders uitgenodigd voor 
een lezing van Leo Bormans, ambassadeur van Geluk en levens-
kwaliteit en auteur van ‘The World Book of Happiness’.
DeltaWonen zet in haar nieuwe koersplan Groei en Geluk, hoog 
in op geluk. Maar wat is nu eigenlijk geluk en hoe worden we 
gelukkig? Een eenduidig antwoord op deze vragen is er natuurlijk 
niet. Maar wel zijn er kenmerken en handvatten en daarmee is 
geluk deels maakbaar. Graag nodig ik u uit om op vrijdagmiddag 
17 april te komen luisteren naar het verhaal van Leo Bormans 
over de essentie van geluk.

Ik heb Leo Bormans leren kennen tijdens mijn opleiding ‘Rendement 
van Geluk’ aan de Erasmus Universiteit. Hij nodigde mij uit voor 
een studiereis naar Bhutan; het land waar het Bruto Nationaal 
Geluk al jaren de belangrijkste factor is om het welzijn in het 
land te meten. Alle wereldleiders hebben zijn cadeau gekregen 
met de vraag om ‘geluk en levenskwaliteit’ op de politieke agenda 
te zetten. Daarnaast is Leo inspirator, spreker en adviseur van 
regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren en 
organisaties over heel de wereld.

Helaas hebben we dit evenement vanwege de eerste lockdown 
moeten verschuiven naar november. Maar vanwege de beperkende 
maatregelen in de nieuwe lockdown hebben we dit evenement 
voorlopig voor 2020 even helemaal van de agenda gehaald.

Old stars project, PEC Zwolle United
PEC Zwolle OldStars is een initiatief van PEC Zwolle United om 
ouderen te laten bewegen en eenzaamheid tegen te gaan. Zij 
hebben afgelopen jaren een groot aantal amateurverenigingen 
geholpen om ook voetbal voor ouderen op te zetten. De activi-
teiten verbreden steeds verder; denk aan een OldStars-vak in 
het stadion, een OldStars-diner en een OldStars-lunch. Sportparken 
krijgen daarbij steeds meer een rol als sociale ontmoetingsplaats 
en draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit.

In november staat een verkennend gesprek op de agenda om te 
kijken of en hoe we mogelijk aan dit initiatief kunnen bijdragen.

Gemeenteraad door gezamenlijke 
woningcorporaties geïnformeerd met 
een filmpje
Aanvullend op het raadsinformatie-beleidsdocument over de 
voortgang en stand van zaken van de Prestatie-afspraken; heb-
ben we in de Lockdown de Zwolse gemeenteraad ook op een 
nieuwe manier geinformeerd; namelijk met een filmpje van de 
gezamenlijke woningcorporaties.

Normaal gesproken wordt de raad toegelicht in een (fysieke) 
bijeenkomst. Nu dit vanwege de lockdown niet mogelijk was, 
wilden we toch iets extra’s doen om de ‘lijvige’ beleidsstukken 
op een informele en leuke manier aan te vullen.

https://youtu.be/Xfzhkvy-5-A

De kernboodschap van de film 
was De woningcorporaties 
hebben (juist) ook in deze 
tijden van Corona oog hebben 
voor hun bewoners.

Bekijk hier de film

https://www.youtube.com/watch?v=Xfzhkvy-5-A


In gesprek met de Raad van Kinderen 
over eenzaamheid 
Ook in 2020 gingen we met onze jeugdige stakeholders- de Raad 
van kinderen- in gesprek. Deze keer over het thema ‘eenzaamheid’,  
met de hulpvraag: ’Hoe kunnen we eenzaamheid bij onze 
huurders herkennen en terugdringen?’. Dit leverde een aantal 
prachtige adviezen op, waaronder de ‘kletslijn’ voor eenzame 
huurders. Tijdens de lockdown hebben we oudere huurders 
gebeld voor een praatje, om te horen hoe het met ze gaat. Dit 
leverde mooie en warme reacties van huurders op. We willen dit 
jaar nog andere adviezen van de Raad van kinderen implementeren  
waaronder een vriendenbankje op basisschool De Ark. Ook 
breiden we onze website uit met informatie over wat huurders 
kunnen doen tegen eenzaamheid.

Net dat beetje verschil uitmaken in 
Coronatijd
Ons hart ging uit naar de oudere mensen in de verpleeghuizen 
die door de Corona maatregelen even geen bezoek konden 
ontvangen. Al pratende met onze partners en geïnspireerd 
door voorbeelden uit het land, maakten we in april een ‘veilige 
huiskamer’ in een omgebouwde zeecontainer bij zorgcomplex 
De Nieuwe Haven, samen met o.a. Nieuwenhuis vastgoed. Ook 
bij het Zonnehuis kregen we een soortgelijk prachtig initiatief 
binnen korte tijd van de grond. Samen met o.a. Jansen Vastgoed, 
toverden we een bus om tot veilige woonkamer! In een gezellige 
huiskamersetting van de bus konden in deze bus de bewoners 
van het Zonnehuis Zwolle tóch hun familie ontmoeten. Dit is 
veilig, doordat er plexiglas tussen de twee ruimtes is geplaatst.  
In mei werd de babbelbus in gebruik genomen.

Concilium en Taskforce Woningbouw 
Zwolle
In 2020 was deltaWonen opnieuw actief betrokken bij de 
woningbouw opgave in Zwolle, door deelname aan de Taskforce 
Woningbouw van het Concilium. Het Concilium heeft in  
2020 vanuit haar visie op de Schaalsprong van Zwolle (2019) 
geadviseerd over en een zienswijze gegeven op de Ontwerp 
Omgevingsvisie van de gemeente Zwolle en de Regionale Woon-
agenda voor West Overijssel. Daarnaast wordt de Taskforce  
Woningbouw nauw betrokken op de lopende onderzoeken van 
de ministeries van BZK en I&W, Provincie Overijssel, Regio 
Zwolle, gemeente Zwolle, Waterschap IJsselvecht Delta in het kader 
van het MIRT over de Verstedelijkingsstrategie van Regio Zwolle.

Prestatieafspraken en betrokkenheid 
lokaal bestuur
Met de huurdersorganisaties en de gemeenten Zwolle, Kampen 
en Oldebroek en de andere corporaties, hebben we prestatie-

afspraken en jaarschijven gemaakt. IN Zwolle en Oldebroek 
hebben we de jaarschijf 2021 met de gemeente en de huurders 
gemaakt. In Kampen hebben we een extra tussenstap uitge-
voerd. Met de gemeente Kampen, de corporaties en de huurders 
is door bureau Ruimtevolk een mid-term review gemaakt, om 
met elkaar stil te staan bij de behaalde resultaten en de opgaven 
voor de komende tijd.
Door Corona hebben we in 2020 geen formele ontmoetingen 
met de gemeenteraad gehad omdat ook de gemeenteraad 
slechts beperkt vergaderd. Via een informatienota aan de 
gemeenteraad is de gemeente Zwolle geïnformeerd over de 
voortgang van de prestatieafspraken. Met een filmpje hebben de 
corporaties de raadsleden geïnformeerd over de aanpak van het 
werk in Coronatijd.
Met de wethouders van de drie gemeenten hebben we via 
diverse ontmoetingen en formele werkbezoeken de wethouders 
steeds op de hoogte gehouden van ons werk en de voortgang in 
de uitvoering van projecten en prestatieafspraken.

Vastgoedevent
Op 10 november organiseren we het jaarlijkse vastgoedevent. 
Een samenwerking met diverse partners. Tijdens dit event zijn 
we met stakeholders in gesprek gegaan over ontwikkelingen 
op het gebied van vastgoed en hoe we hier met elkaar concreet 
stappen in kunnen zetten. Voortbordurend op het event in vast-
goedevent 2019 met als titel: ‘Circulariteit in de vastgoedketen, 
hoe krijg je het rond’, wordt (door Corona) het Vastgoedevent 
georganiseerd als (digitale) safari’s waar de lessons learned in 
kleinere groepen worden gedeeld op specifieke onderwerpen. 
Zo wordt de kennis die in de regio op is gedaan met circulair 
bouwen en ontwikkelen verder verspreid.

Proeftuin circulariteit
Op Veemarkt 23, achter de IJsselhallen wil deltaWonen de 
Proeftuin circulariteit uitvoeren. Middels unieke samenwerking 
met diverse partijen, zoals: architecten, aannemers, slopers maar 
ook biologen, toekomstige bewoners, scholen en andere partijen 
buiten de bouwsector willen wij dit project uitvoeren.

Op 21 januari is er een ptich & match bijeenkomst geweest 
waaruit 3 partijen (zogeheten teamtrekkers) zijn ontstaan. De 
partijen zijn: OverMorgen, Lagemaat en Stomp Events. Samen 
vormen zij, uiteraard samen met deltaWonen, het projectteam. 
Elke partij zet zijn/haar eigen expertise in, zo is een ambitiemix, 
concept programma en buurtinventarisatie gedaan. Met deze  
informatie zijn challenges uitgezet voor creatieve partijen. 
DOOR architecten is de creatieve partij geworden die de 
proeftuin gaat ontwerpen. Door de complexheid van het project 
(woningen + een niet wonen functie en dan ook nog circulair) is 
besloten te verkennen of een risicodragende samenwerking met 
OverMorgen als ontwikkelpartner mogelijk is.



Minor Future Cities en Circular 
housing Windesheim
Samen met BPD, Rova, Rabobank, Engie, gemeente Zwolle, 
provincie Overijssel en Windesheim dragen we bij aan vorm en 
inhoud de minors Future cities en circular Housing die op  
Windesheim gehouden worden met (internationale) studenten. 
Dit jaar wordt voor de tweede keer de case om te verkennen 
hoe op locatie Harculo, waar tot voor kort de een oude energie-
centrale stond (de IJsselcentrale), een circulaire en toekomst- 
bestendige woonwijk kan worden ontwikkeld. Wegens de  
coronacrisis en het beperkte aantal internationale studenten  
waren er te weinig studenten die de minor circular housing  
konden volgen. Deze is daarom niet doorgegaan.

Living Lab circulaire economie
Samen met BPD, Rova, Rabobank, VNO-NCW, Gemeente Zwolle, 
Regio Zwolle, Natuur & milieu Overijssel, CIRCLES, MKB NL 
Midden, Windesheim, Provincie Overijssel en Kennispoort zijn 
we een Living Lab gestart met 4 werkplaats: 1) wonen & leven, 
2) productie, 3) voedsel, 4)aanbesteden en inkopen. DeltaWonen 
pakt samen met BPD de werkplaats wonen & leven op. Hierin 
wordt de casus Houtbouw (Nomad city) genomen. Uitdagingen 

binnen het gezamenlijke project worden hier geïdentificeerd en 
middels het aangesloten netwerk en bedrijfsleven opgepakt en 
uitgewerkt.

Laaggeletterdheid
Er gebeurt wel veel rondom Laaggeletterdheid. We hebben in 
tijdens de Week van Lezen en Schrijven veel aandacht besteed 
aan Laaggeletterdheid, zowel intern als extern. Wij zijn door de 
SER (Sociaal Economische Raad) Overijssel benaderd als  
‘ervaringsdeskundige’ om te praten wat wij zoal aan Laaggeletterd- 
heid doen. Wij staan goed vermeld, onder andere door het Laag-
geletterdheid Congres wat we vorig jaar hebben georganiseerd.
Op donderdag 29 oktober is er een expertmeeting vanuit de 
SER Overijssel. Zij willen dat meerdere bedrijven/ondernemers 
uit Overijssel zich aansluiten bij dit overleg. De uitnodiging naar 
onze PACT-leden zijn de deur uit.

Nieuwsbrief voor stakeholders
Om stakeholders op de hoogte te houden van activiteiten van 
deltaWonen versturen we 4 keer per jaar een nieuwsbrief. 

 De door Corona uitgestelde stakeholdersbijeenkomst over 
de doorontwikkeling Groei en Geluk met Leo Bormans

 Vastgoed event

 Circulaire proeftuin

 Ontwikkeling zwarte water allee

 Volledig houten appartementen complex in de spoorzone

 Launching Customership waarin we een waterstof pilot 
gaan ontwikkelen

 Minor Future Cities en Circular housing Windesheim

 Living Lab circulaire economie

 Circo track kunststoffen in de bouw

 NoWoZo samenwerking verder uitwerken.

 Samen met de gemeente Zwolle, en de twee andere Zwolse 
corporaties komen tot een Volkshuisvestelijk verslag, 
waarin de ontwikkelingen op de woningmarkt, de corpora-
tiesector en de voorgang van de prestatieafspraken wordt 
gerapporteerd.

 Met de PACT-deelnemers een bijeenkomst organiseren om 
met elkaar de ervaringen, ideeën enzovoort te delen m.b.t. 
aanpak laaggeletterdheid.

 In de Week van Lezen en Schrijven (september 2021) 
leveren we een mooi project op wat betrekking heeft op 
laaggeletterdheid. Doel is: bewustwording.

Wat willen we in 2021 gaan doen


