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RenoseeC = Partner voor Renovaties met Sociale, 
Ecologische en Economische meerwaarde via 

Collectieve aanpak

RenoseeC: introductievideo 

• https://vimeo.com/286165143
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Andere aanpak nodig

Klimaatmars

Klimaatdoelstellingen

Renovatiepact

Renovatiegraad: 1 -> 3 %

Ondermaats EPC

Hogere 
energiekosten

Doelstellingen worden niet gehaald

Wijkrenovatietraject als oplossing

o Intense werving en communicatie (WIJK niveau)
• Sensibilisatie

• Verhoogde participatiegraad

-> Momentum Creëren 

=> ‘Oplossing voor overheid’

o Renovatietraject op maat (WERF niveau)
• Intense begeleiding

• Duidelijke afspraken en garanties

-> Ontzorgen

=> ‘Oplossing voor bouwheer’
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RenoseeC: de proeftuin

VLAIO Proeftuinproject (2014-2018) afgerond

o Realisatie van 20 renovaties op wijkniveau 
• Betere energieprestatie

• Verhoogde woonkwaliteit

• Meer renovaties

Belangrijkste reden tot deelname = ‘ontzorging’

RenoseeC: resultaten proeftuin

Cataloog van oplossingen
• Technisch

• Financieel

• Juridisch
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RenoseeC: de opschaling

Vanaf 2019: Opschaling in Oost-Vlaanderen

o Subsidie ‘Experimentele Woonvormen’
• Nieuwe wijkrenovatietrajecten in Oost-Vlaanderen

• Ontwikkelen van business model

• Oprichten van duurzame entiteit

• Meewerken aan generiek aanbod Steunpunt 

RenoseeC: belangrijkste waarden
• Flexibel aanbod afgestemd op lokale noden

o Woonkwaliteit, wooncomfort en energie-efficiëntie

o Focus op diverse doelgroepen

o Van coördinatie wijktraject tot renovatiebegeleiding op maat

• Groepsaankoop voor renovaties
o Efficiënte clustering van werven

o Voordelen voor bouwheer en bouwpartners

• Ontzorging / Garanties
o Betrokkenheid fabrikanten

o Mandaatovereenkomsten met duidelijke afspraken
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RenoseeC: totaalpakket
• Aandachtspunten bij opzetten wijkrenovatietraject

o Op wijkniveau: 
• Voor iedere bewoner een gepast vervolgtraject

• Aandacht voor diverse doelgroepen (bv verhuurders, 
sociaal kwetsbare doelgroepen)

o Op werfniveau: 
• Zowel kleinere als grotere ingrepen

• Woonkwaliteit / Wooncomfort / Energie-efficiëntie

• Wel of niet vergunningsplichtig

RenoseeC impact

• Sociale meerwaarde
o Verhoogde cohesie

o Collectief ondernemen

o Aandacht voor sociaal kwetsbare doelgroepen

• Ecologische meerwaarde
o Energiezuinige woningen

o Advies bouwmaterialen

• Economische meerwaarde:
o Verhoogde lokale tewerkstelling

o Betaalbare renovaties
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RenoseeC organisatie

Backoffice Frontoffice
SPOC

Pool van 
architecten

Pool van 
aannemers

Fabrikanten

Financierings-
instellingen

Lokale 
besturen

Woon-
diensten

SLO

OCMW

RvB

Tijdelijke samenwerkingPermanente werking - vzw

Kennis-
instellingen

Non profit
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Projectpartners

Lokale 
besturen

WIJK niveau 

WERF niveau

RenoseeC Financiering (eerste 3 jaar)

Backoffice Frontoffice
SPOC

Mandaatovereenkomsten

Renovatiebegeleiding en 
ontzorging

WERF

Werving en Selectie

Algemene coördinatie

Tijdelijke samenwerkingPermanente werking - vzw
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Communicatie en Marketing

Cataloog van oplossingen

Oproepen fabrikanten

WIJK

Oproep bouwteams

Coördinatie partners

Clustering werven

Business model

Subsidie provincie

Lokale overheid

Fabrikanten

Bouwheer

BouwteamBouwteams

Legende:
Governance

Nieuwe locaties
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RenoseeC op heden

• Opstarten nieuwe locaties
o Gemeenten met al dan niet concreet plan

o Wij denken graag mee!

• Samenwerking met partners 
o Verbindend inzetten op complementariteit

o Totaalaanbod verzekeren

• Gesprek aangaan met lokale besturen
o Lokale behoeften identificeren

o Knelpunten blootleggen

o Eigen aanbod aanpassen / uitbreiden

>>> stuur een mailtje naar 
info@renoseec.com

>>> bel ons op 
0470 44 85 08

-> Samen voor lagere energiekosten en 
zuivere lucht voor iedereen !!!


