
 

Factsheet 1.1 
 
 

Inbedding van energiebesparingsbeleid 
 
 
Hoe is het energiebesparingsbeleid in te bedden in reguliere werkprocessen? 

 De inbedding van het energiebeleid in de investeringsplanning kan betrekkelijk 
eenvoudig plaats vinden door bepaalde energiebesparende maatregelen 
standaard op te nemen in onderhouds- en investeringsprojecten.  

 Belangrijke voorwaarden zijn wel dat er budget beschikbaar is gesteld voor de 
extra kosten die deze maatregelen met zich brengen en dat dit budget niet al 
te afhankelijk is van meebetaling door de huurders of door derden.  

 Een organisatorisch dilemma is de koppeling met al geplande onderhouds- en 
verbeterwerkzaamheden. Combinatie met een natuurlijk onderhoudsmoment 
heeft op het eerste gezicht de voorkeur vanwege beheersing van organisato-
rische capaciteit en kosten. Het laten samenvallen met de schildercyclus (de 
kortste cyclus van planmatig onderhoud) zorgt wel voor een grote dynamiek (in 
een beperkt aantal jaren komen alle woningen aan de beurt), maar kan het 
project ook ‘opblazen’ omdat er veel meer activiteiten omheen moeten worden 
verricht (bijvoorbeeld allerlei overleg) dan gebruikelijk bij dit onderhoud, wat 
juist kan leiden tot vertraging. Koppeling aan renovatie, waar toch al veel 
‘omheen’ moet gebeuren, is zo bezien eenvoudiger, maar als we bij elke wo-
ning wachten tot een renovatie aan de orde is, schiet het met het energiezui-
niger maken van de woningvoorraad niet op. 

 Het is daarom raadzaam om relatief eenvoudige investeringen, zoals het aan-
brengen van dubbelglas, in het planmatig onderhoud op te nemen en andere, 
relatief uitgebreide investeringen te combineren met andersoortige ingrepen, 
zoals renovaties. Verder is het denkbaar om voor een deel van de maatregelen 
een afzonderlijk traject op te zetten. 

 Doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij mutatie is misschien een 
goede optie (met name in complexen met een hoge mutatiegraad), maar hier 
is nog weinig ervaring mee. 

 Het voorgaande laat onverlet om op verzoek van de huurder op individuele 
basis energetische verbeteringen door te voeren. 

 
Meer weten? 

 Robert Kroese en Nico Nieboer (2010), Inbedding energiebesparingsbeleid in 
investeringsplanning, te vinden op www.wk2020.nl. 

 Nico Nieboer, Ad Straub en Robert Kroese (2010), Inbedding 
energiebesparingsbeleid in investeringsprojecten, te vinden op 
www.wk2020.nl. 
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