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Terugblik KCAF 2015

KCAF in 2016
Inleiding F3O Congres

• Van bewustwording naar concrete kennisontwikkeling

- In privaat-publieke coalities: met bewonersinitiatieven, corporaties, overheden,
waterschappen, kennisinstituten en banken
- In concrete pilots, van financiering tot omgaan met bodemdaling tot integrale
buurtaanpak en preventie

• Met (onder meer) steun vanuit het Rijk
- Congres met partners RWS BZK en RVO.nl, met minister Blok
- Minister steunt landelijk fonds funderingsherstel
- Voortzetting steun door ministerie aan KCAF voor 2016 – 2017

• Funderingsloket geprofessionaliseerd
• Samenwerking met F3O verder versterkt
F. van der Kwaak
Bestuur KCAF

KCAF in 2016: kennisontwikkeling
• Financiering en duurzaamheid
- Instellen funderingsfonds (in publiek-private coalitie)
- Win-win funderingsaanpak met energiebesparing (met o.a. Zaanstad en in fonds)

• Rol van de decentrale overheid
- Registratie en presentatie van de (lokale) opgave (o.a. met Friesland)
- Onderzoek aanschrijving en handhaving (met diverse gemeenten)

• 2016: kennisontwikkeling, kwaliteitsborging en kennisdeling

KCAF in 2016: kwaliteitsborging (veelal met F3O)
• Verbeteren uitvraag voor onderzoek: Programma van Eisen (met Woonstad
Rotterdam e.a.)
• Actualiseren van de F3O richtlijn, in werkgroep F3O
• Opzetten van een klachtenloket door KCAF/F3O t.b.v. f3O leden
• Opzetten van een monitoringsprotocol (Code Oranje)

• Integrale aanpak
- Uitwerking Integrale wijkaanpak Rotterdam (BIK, Rotterdam, BZK)
- Omgaan met bodemdaling: Veenweidevisie Friesland / plan van aanpak en Living Lab
Gouda

• Preventie
- Maatregelen bacteriële aantasting (met SHR, SKH, BZK, Zaanstad, Schiedam, R’dam)
- Maatregelen grondwatertekort (met RWS, I&M, Woonstad R’dam, R’dam, burgers)
- Opschaling maatregelen grondwatertekorten (RWS/ min. I&M)

• Opzetten en organiseren van een cursuspakket
funderingsonderzoek/advisering
• (mede) instellen frontoffice funderingsfonds (kwaliteitsborging,
procesbegeleiding en bloksgewijze aanpak)

KCAF in 2016: kennisdeling
• Publicatie handleidingen: aanschrijving en handhaving / integrale
gebiedsaanpak
• Themagroepen: gemeentelijke juridische aspecten, uitvoering, innovatie,
funderingsherstel en energiebesparing, kaartenmakers

Informatie: www.kcaf.nl
Contact: info@kcaf.nl

• Verspreiden uitkomsten resultaten onderzoeken/pilots via media en
bijeenkomsten
• Cursussen en opleidingen (met F3O en desgewenst maatwerk)
• Landelijk congres KCAF
• Doorontwikkeling loketfunctie (met klachtenloket en frontoffice?)
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