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WK 2020 
De WK2020 Manifestatie op 29 maart 2011 werd be-

zocht door ongeveer tweehonderd personen. Het 
overgrote deel daarvan (2/3) is werkzaam binnen 

woningcorporaties. Het overige deel bestaat uit in-
stallateurs, onderhoudsbedrijven, adviseurs, onder-

zoekers en aannemers. Het thema van de dag luidde: 

„Energie en woningkwaliteit, wat beweegt de mensen 
in de corporatiesector?‟ 

Het programma in De Fabrique te Utrecht vermeed een-
zijdige kennisoverdracht. De focus lag daarentegen 

op een gezamenlijke benadering. Professionals uit de 
praktijk kwamen bijeen om de geschetste problemen 

samen aan te pakken. Na een plenaire presentatie 

van 17 pitches (ultrakorte presentaties) vond er in 
kleine groepen intervisie plaats, begeleid door een 

moderator.  

Na de lunch werden de pitches samengevat door de 

dagvoorzitter, waarna de deelnemers uiteen gingen 

in vier verschillende workshops. Hier werden de aan-
gedragen oplossingen uit de intervisiegroepen verder 

uitgewerkt en vertaald van persoonlijk naar organisa-
torisch niveau. 

De organisatie streefde ernaar om ideeën onder alle 
deelnemers te verzamelen, om de levendigheid en 

betrokkenheid te stimuleren en om te bevorderen dat 

de deelnemers de leerervaringen van deze dag daad-
werkelijk gebruiken binnen de eigen organisatie. 

Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de bezoekers goed 
terugkijken op de dag. Het ochtendgedeelte werd 

positief beoordeeld. De deelnemers vonden het idee 

van de pitches erg leuk en vernieuwend. Dat is een 
mooi resultaat, omdat deze opzet nog niet eerder 

werd toegepast. Het onderdeel kan nog worden ver-
beterd door het aantal pitches te verlagen en de tijd 

per pitch iets te verlengen. 

De intervisies werden in het algemeen positief gewaar-
deerd. Dat de locatie rumoerig zou zijn was de orga-

nisatie tevoren bekend, en werd bevestigd in de eva-
luatie. De deelnemers aan de intervisiegroepen 

moesten, dicht bij elkaar zittend in een huiskamerset-
ting met kleed, bloemen en schemerlamp, moeite 

doen om elkaar goed te kunnen verstaan. Het mid-

daggedeelte werd minder goed beoordeeld en daar 
zal de organisatie lering uit trekken.  

De goede algemene organisatie van de dag, en de ge-
kozen interactieve opzet met actieve deelname wor-

den hoog gewaardeerd. De overall score van deze 

WK2020 Manifestatie ligt relatief hoog. 

Dit verslag geeft een samenvatting van de zeventien 

pitches en intervisies en de vier workshops, gebaseerd 
op de verslagen van de moderatoren. Veel dank voor 

hun grote inzet! De sprekers zijn door Ad Straub gefo-
tografeerd. Tot slot geeft Evert Hasselaar een conclu-

sie en vooruitblik.  

Op de site www.wk2020.nl  
vindt u alle pitches,  

factsheets en overige  
informatie.  

 
http://www.wk2020.nl/ 

pages/themas.php 

Er zijn contacten gelegd, plannen gesmeed en nieuwe 
gezichtspunten geboden. En die positieve energie wil-

len wij graag vasthouden. We willen met u in contact 
blijven om goede voorbeelden, nuttige informatie en 

vervolgactiviteiten rond energie en woningkwaliteit uit 

te wisselen. Zodat een volgende manifestatie vanuit 
een breed samenwerkingsverband georganiseerd kan 

worden, waarbij digitale uitwisseling uitmondt in per-
soonlijke ontmoeting.  

Doet u mee?  
Aanmelden kan per mail aan e.hasselaar@tudelft.nl.  

VERSLAG 
Manifestatie 

29 maart 2011 

Energie en woningkwaliteit 

Wat beweegt de mensen in de corporatiesector? 

mailto:e.hasselaar@tudelft.nl
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1. Grote moderne corporaties 

    en de energieopgave  

Pitcher:  

Pablo van der Laan  

Moderator:  

Jan-Willem Smid  

“Ik ben blij dat ik bij een grote corporatie werk.  
We kunnen nog investeren (in deze tijd!),  

we zijn een aantrekkelijke partner voor grote partijen, 
 we beschikken over veel eigen denkkracht  

en een groot werkveld.  
We zijn een proeftuin voor innovaties  

en kunnen massa maken.” 

Hoe motiveer je in een grote organisatie de  

medewerkers om duurzaamheid op te pakken? 

Het is beter om te bouwen aan commitment bij de mede-

werkers, dan om de plannen „erdoor te duwen‟. Accep-
teer dat er in de beginfase een flinke groep medewer-

kers achterin de bus zal zitten. Zij zullen pas later aan-

haken bij de duurzaamheidinitiatieven in je organisa-
tie. Daarentegen is er ook een groep medewerkers die 

de rol van duurzaamheidsambassadeurs kunnen heb-
ben. Welke medewerkers zijn er al uit zichzelf enthou-

siast over duurzaamheid? Of: welke mensen zijn over 
het algemeen voorlopers, en kunnen doelbewust wor-

den benaderd om ambassadeur te worden? Daarbij 

geeft het MT voorbeeld en inspiratie. Het bestuur ver-
leent rugdekking voor de duurzaamheidsplannen en 

het beleid.  

Ga na voor iedere individuele medewerker na hoe hij of 

zij het beste duurzaamheid kan oppakken in de dage-

lijkse werkzaamheden. Wat wil hij zelf? Waar loopt hij 
tegenaan? Welke aanknopingspunten biedt zijn taken-

pakket? Stel de vraag: hoe ga jij het thema duurzaam-
heid in jouw werk oppakken? Benoem eventuele onze-

kerheid en koudwatervrees bij individuele medewer-
kers. Duurzaamheid kan onderdeel zijn van de functio-

neringsgesprekken en de persoonlijke opleidingsplan-

nen (POP). Bij werving van nieuwe medewerkers kan 
er geselecteerd worden op duurzaamheidservaring of 

–ambitie. 

Door een competitie te organiseren (duurzaamheidsprijs) 

of een samenwerkingsdag breng je het onderwerp nog 

meer onder de aandacht van de medewerkers. 

“Het belangrijkste is dat wij onze bewoners  
kunnen huisvesten in goede woningen  

die weinig energie gebruiken  

en dus lage woonlasten hebben.  
Veel bewoners hebben betalingsproblemen.  

Hoe gaan we dat doen?” 

Hoe kan een grote corporatie ten behoeve van 

duurzaamheidsmaatregelen meer vraag gestuurd 
werken? 

Zoek naar overeenkomsten tussen het bewonersinitiatief 
en het organisatiebeleid. Voorraadbeleid (SVB), on-

derhoudsbeleid en meerjaren onderhoudsbeleid 

(MJOB) bieden vaak mogelijkheden om bewonersini-
tiatieven aan vast te knopen.  

Streef ernaar om bij vraag gestuurd werken ook echt 
maatwerk voor de klant te realiseren. 

Communicatie is uiterst belangrijk: communicatie met 
de bewoners (wat zijn precies hun wensen en voor-

waarden) en communicatie binnen de eigen organisa-

tie (nut en noodzaak). Wees transparant naar de be-
woners toe over de plannen en de gevolgen (woning, 

huurverhoging, energielasten, etc.). Probeer geen 
irreële verwachtingen te wekken bij de bewoners.  

Ontwikkel je plannen samen met de bewoners, of zorg 

minstens voor goede participatie gedurende het hele 
planvormingstraject. Zoek naar enthousiaste ambas-

sadeurs onder je bewoners. Laat bewoners die zelf 
goede ervaringen hebben met energiebesparing hier-

over vertellen aan de andere bewoners. 

Celgewijze aanpak heeft als risico dat er een lappende-

ken ontstaat. Dat is bij meergezinswoningen (gevel, 

individuele installaties) doorgaans onwenselijker dan 
bij eengezinswoningen. 
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“We beschouwen onszelf niet als een  
traditionele corporatie.  

We willen het dorp in de stad terugbrengen.” 

“Hoe veel energie stop je in energiebesparing?  

Het is onze uitdaging om de bewoners zo ver te krijgen 
dat ze ons energieproject een goed plan vinden  

én er 25 euro huurverhoging voor willen betalen.  
We zijn begonnen met het inhuren van een  

enthousiaste projectleider,  

en een mandaat om oud zeer op te lossen.  
Waarmaken wat je belooft is erg belangrijk.” 

Wat beweegt bewoners; hoe krijg je als corpora-

tie bewoners enthousiast voor energiebesparing? 

Onderzoek eerst wat bewoners belangrijk vinden en 

zoek daarin naar aanknopingspunten om over ener-
giebesparing te praten. Zijn er bijvoorbeeld huurach-

terstanden, dan zal een lagere energierekening wel-

kom zijn. Zijn er klachten over kou en tocht, dan zul-
len energiebesparende maatregelen welkom zijn. 

Beperk je in die zoektocht niet tot de overkoepelende 
huurdersorganisatie. Gebruik je website en je regu-

liere contacten met bewonerscommissies. Er zijn ook 
goede ervaringen met klantenpanels. Die kun je in 

het algemeen vragen naar wat zij belangrijk vinden. 

Als dan blijkt dat sommige thema‟s direct of indirect 
een relatie hebben met energiebesparing, kun je 

doorpakken. 

Begin niet met het vragen van maatregelen of acties 

van bewoners. Begin zelf met voorstellen voor ener-

giebesparende aanpassingen.  

Besteed veel aandacht aan het goed informeren van de 

bewoners. Zorg dat je duidelijk laat zien wat voor 
maatregelen jij als corporatie treft en wat het effect 

daarvan is voor de bewoners (comfortverbetering en 
lagere energielasten). Laat duidelijk zien wat jij zult 

doen. Informeer de bewoners daarna over wat zij 

kunnen doen om het effect te verhogen. Wanneer de 
bewoners actief worden betrokken bij de ontwikke-

ling van de energiebesparingsplannen, zullen zij ge-
motiveerd zijn om ook zelf het effect ervan te helpen 

verhogen door energiezuiniger te wonen en leven. 

Er is tegenwoordig iets veel beters op de markt dan Be-
ter Peter: de Energie Display. Dat is een soort route-

planner die het energieverbruik meet en die huishou-
dens stimuleert om gas en elektriciteit te besparen. 

Je kunt dat als corporatie vrijblijvend aanbieden. De 

ervaring leert dat als iemand dat ergens heeft ge-
zien, hij of zij het ook wil hebben… 

Hoe krijg je als Projectleider Duurzaamheid het 

centraal vastgestelde duurzaamheidsbeleid en -
programma tussen de oren bij de rest van de or-

ganisatie? 

Maak een organogram en ga na wie je nodig hebt om 

jouw aandeel in beleid en programma uit te voeren en 

waarvoor je hem of haar nodig hebt. 

Formuleer je opdracht als een project. Ga met je organi-

satiestudie naar de directie en zorg ervoor dat de di-
rectie je steunt en actief uitdraagt dat jouw project 

belangrijk is en dat iedereen daaraan bij moet dragen. 

Link met de eerste vraag: duurzaamheid is in het alge-

meen pas tussen de oren bij bewoners te krijgen, als 

het tussen de oren bij de medewerkers zit. Dat zijn 
tenslotte ook maar „gewone‟ burgers / bewoners. Hoe 

doe je dat? Er zijn ervaringen met informele Lager-
huisdebatten over duurzaamheid binnen corporaties 

en een wekelijkse interne nieuwsbrief over duurzaam-

heid. Eén corporatie stelde een „e-team‟ samen met 
mensen uit verschillende delen van de organisatie, die 

de taak kregen om het thema duurzaamheid voortdu-
rend onder de aandacht te brengen bij hun collega‟s. 

2. De traditionele (kleinere) corporatie  

    en de energieopgave  

Pitcher:  

Gerard Brugman 

Moderator:  

Mechtild Linssen 
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Hoe kun je bestuurders motiveren om middelen 

te verschuiven van nieuwbouw naar oudbouw? 

Strategisch moet zijn bepaald wat wel en niet kan, en 

wat wel en niet moet gebeuren. Als de besluitvor-
ming veel op tactisch niveau plaatsvindt geldt er 

vaak „business as usual‟. Daarom moet er al op stra-

tegisch niveau zijn bepaald hoe men tot duurzame 
keuzes kan komen en wat dit mag kosten.  

Voor bestuurders is nieuwbouw nog altijd interessanter 
dan oudbouw. De onrendabele top mag daar veel 

hoger zijn. Het is de vraag waarom. De oudbouw 
vertegenwoordigt veel niet-financiële waarden; maak 

die inzichtelijk. Maak duidelijk wat de gevolgen van 

beslissingen zijn. Streef ernaar om de besluitvorming 
naar een hoger niveau te brengen; niet op woningni-

veau maar op buurtniveau. 

Hoe zijn financiële middelen te genereren voor 

grote ingrepen? 

Terwijl de voorraad en de omgeving sterk veranderen, 

denken we nog in oude modellen. Ook nieuwe beslis-
modellen zijn gebaseerd op bestaande oude rekenmo-

dellen. Durf te denken in nieuwe, lange exploitatieter-

mijnen. Het probleem wordt een kasstroomprobleem.  

Een beslismodel moet waarden aantoonbaar maken. 

Voor verschillende doelen en doelgroepen zijn andere 
waarde begrippen nodig. Eén model voor alle corpora-

ties werkt niet. 

Moet je investeren vóór verkoop, en hoe krijg je 

die investering terug? 

De corporatie heeft hier een rol als wijkregisseur. De 

vastgoedwaarde van het corporatiebezit is gekoppeld 
aan de waarde van de verkochte woningen. Je kunt 

keuzepakketten aanbieden aan de kopers: geef de 

markt hier ook een rol in. Het organiseren van de ko-
pers voor verkoop is belangrijk. 

Pitcher:  

Frans Versteeg 

Moderator:  

Ad Straub 

“We willen de bestaande initiatieven bundelen  

en niet zelf opnieuw het wiel uitvinden.” 

“De vraag is: 

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten  

van zo‟n nieuw beslismodel?” 

3. Nieuw beslismodel voor investeringen 

    in de bestaande voorraad  
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Kan de corporatie niet beter een beperkte inves-

tering voor eigen rekening nemen en er geen 
huurverhoging voor vragen? 

De moeite die het kost om te komen tot 70 % steun van 
de bewoners was aanleiding voor deze vraag. In het 

geschetste voorbeeld is het een goed besluit om in 

plaats daarvan beperkte investering voor eigen reke-
ning te nemen. Maar het kan geen stelregel zijn. Het 

hangt erg af van de voorgeschiedenis van de corpo-
ratie met het betreffende complex en met de bewo-

ners. En het hangt af van de vraag of bewoners de 
ingreep als achterstallig onderhoud zien of als werke-

lijke verbetering. 

Pitcher:  

Peter van Hemmen 

Moderator:  

Henk Visscher 

“Het kost heel veel tijd en energie  

om de bewoners ervan te overtuigen dat  
het betere energielabel leidt tot lager energieverbruik, 

en dat de voorgestelde huurverhoging  
dus rendabel zal zijn.  

Weegt dat wel op tegen de opbrengst ervan?” 

4. Profijt van duurzaamheid  

Hoe kan een nieuwe kleine organisatie voor bewo-

nersondersteuning het beste haar diensten ken-
baar maken? 

Maak duidelijk onderscheid tussen de belangen van de 
financier (de gemeente) en de belangen van de  

klanten (de bewoners). Het is ook van belang om een 

vertrouwensrelatie op te bouwen met de bewoners in 
de buurt. Voordat je kunt praten over maatregelen 

voor energiebesparing zijn er eerst heel wat andere 
onderwerpen waar je met bewoners over moet pra-

ten.  

“We hebben een keuze:  

 
óf we informeren en overtuigen de bewoners,  

 

óf we hebben tevreden bewoners en dat laten we zo.” 
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Hoe kan ik woningen aanpakken die bij planma-

tig onderhoud of planmatige renovatie uit de 
boot vallen? 

Er zijn voordelen verbonden aan het complexmatig aan-
pakken van gebouwen. Wat te doen met individuele 

(1-gezins) woningen die niet mee willen met de ver-

beteringen op het gebied van duurzaamheid? Dit pro-
bleem heeft een technische, een organisatorische en 

een budgettaire kant.  

Mogelijke oplossingen werden aangehaald zoals het col-

lectief afdwingen van een minimale aanpak en het 
aanbieden van individuele keuzepakketten die verder 

gaan. Een belangrijk aspect voor de corporaties is dat 

het deel van het voorziene budget voor planmatige 
renovatie dat niet wordt gebruikt, daadwerkelijk 

wordt opzijgezet voor verbetering bij mutaties achter-
af. Verder kunnen er afspraken worden gemaakt met 

aannemers, die kunnen worden gekoppeld aan het 

gehele project, ook voor mutaties achteraf. Zo kun-
nen deze kansen voor energetische kwaliteitsverbete-

ring optimaal worden benut. Daarbij kan aan een sys-
teem van eenheidsprijzen worden gedacht. Het inter-

ne beleid van de corporatie is leidinggevend en moet 
worden afgestemd op de gestelde problematiek. 

“Het belangrijkste is eigenlijk  

dat we denken in mogelijkheden en voordelen.  
Waar kunnen we als eerste op gang komen?  

Dan komen de moeilijker projecten later  

ook wel voor elkaar.” 

“Hoe kunnen we de bewoners  
zelf naar ons toe laten komen  

met de vraag hoe zij hun woning kunnen verbeteren?” 

5. Focus op mutatie-ingrepen  
Pitcher:  

Arno Oldenmenger,  

Moderator:  

Erwin Mlecnik 

Hoe krijg je sprongen in energielabelstappen  

rendabel bij mutatie-onderhoud? 

Een corporatie heeft te maken met prijsverschil tussen 

planmatig en mutatie-onderhoud. Er zijn verschillende 
kansen om de rendabiliteit te verhogen, zoals het 

scherp aanbesteden bij verschillende partijen, het  

  opbouwen van een pool  
  van aannemers en het  

  contractueel koppelen van  
  aannemers. 

 
  Bij langdurige afspraken  

  kan een transparantie van  

  de prijszetting worden  
  gevraagd. Hierbij kan  

  worden gestreefd naar  
  eisen inzake prijs-kwaliteit 

  -verhouding zoals bij plan- 

  matig onderhoud.  
 

  Een corporatie kan intern  
  eenheidsprijzen vastleg 

  gen voor mutaties;  
  voor verschillende bouw- 

  typologieën en reeksen  

  van handelingen.  
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Hoe betrek je de mensen bij duurzame ontwikkeling?  

En: hoe komen grote partijen/instanties tot  
participatie? 

De antwoorden op beide vragen kunnen als volgt  
worden samengevat. Speel in op wat er is, stop er 

positieve energie in en wees bereid omwegen te  

bewandelen. En investeer in netwerken, stimuleer 
kennisdeling en werk sámen. 

Hiervoor is een keur aan suggesties gedaan. Neem de 
mensen mee, verleid ze. Noem de voordelen van de 

plannen, en dan niet alleen de financiële voordelen. 
Leer relevante netwerken kennen. Werk volgens het  

olievlekprincipe. Zoek ambassadeurs, sleutelfiguren.  

Breng mensen met elkaar in gesprek. Maak een  
inschatting van het participatieniveau. 

Begin gewoon. Begin tijdig! Timing is van groot belang.  
Heb een lange adem. Creëer stepping stones. Neem  

tijd en energie voor opvoeding. Beloon, en denk  

daarbij niet alleen aan geld, maar ook aan zaken als  
kennis en netwerkfaciliteiten. Geef zelf het goede  

voorbeeld. Verplaats je persoonlijk in de positie van  
de belanghebbenden. Luister, spiegel, reflecteer.  

Stel je kwetsbaar op. Werk oud zeer weg en stel een  
positief team samen. Acteer via de band... help daar  

waar de grootste behoefte aan is.  

6. Kiezen voor overleg en participatie  Pitcher  

Ben Peters 

Moderator  

Olaf Beelen 

“Probeer de verwachtingen van de 
klant te managen.  

Zeg wat je doet  

en doe wat je zegt.  
Luister goed.  

En leg uit wat de bewoners  
zelf kunnen doen.” 

Probeer ánders te denken. Zoek inspiratie en verzamel 

goede voorbeelden. Straal zelf enthousiasme uit.  
Gebruik creativiteit, presentjes en voorbeelden. 

Niet alles gaat goed. Begin gewoon, en blijf onderweg 
van elkaar leren.  
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Wat is een goede manier om het gesprek aan te 

gaan met bewoners, om ze actief te betrekken? 

Inventariseer de situatie: het verloop, eventuele leef-

baarheidsproblemen (veiligheid, spanningen tussen 
bewoners), bekende klachten van de bewoners 

(binnenmilieuproblemen), aanwezige contacten met 

externe partijen, aanwezigheid en activiteit van be-
wonerscommissies, en bewonersparticipatie (zijn er 

bewoners met wensen en is daar ruimte voor).  

Ga op tijd naar de bewoners. Leg zo snel mogelijk con-

tact of zoek zelfs vooraf al medewerking. Ga open in 
gesprek, de huurders hebben dat gemist. Luister naar 

bewoners en ga niet te veel uit van je eigen verhaal. 

Zorg voor duidelijke kaders en een transparant proces. 
Deel dit op in fases: inventariseer eerst wat er leeft, 

geef technische informatie over de woningen aan de 
bewoners, en presenteer vervolgens de opties. Betrek 

de mensen bij de keuze van de techniek. Bedenk wat 

wonen betekent voor mensen. Kijk niet alleen naar 
financiële argumenten: een mooie woning kan ook 

heel belangrijk zijn voor de bewoners. Bovendien zijn 
de maandlasten niet de drijfveer voor de voorgestel-

de aanpassingen. Informeer bewoners daarover. 

De woningcorporatie heeft soms een slechte naam. Dan 

kun je gebruik maken van de goede naam die de 

GGD doorgaans heeft, en de GGD het verhaal over 
het binnenmilieu laten vertellen. 

Misschien kun je ambassadeurs werven zodat huurders 
elkaar voorlichten. Persoonlijke aanbeveling heeft een 

krachtig effect. Publiceer interviews met bewoners 

die al ervaring hebben met een dergelijk project. 

Zoek voorbeeldprojecten en schakel ook andere partijen 

in die actief zijn in de wijk. 

Hoe voorkom je binnenmilieuproblemen na reno-

vatie? 

In de jaren tachtig was er de grote kierenjacht. Daarna 

werd de GGD benaderd door mensen met klachten: 
ziek als gevolg van een slecht binnenmilieu. De corpo-

ratie wijst dan al snel naar het bewonersgedrag. De 

bewoner wijst naar de kwaliteit van de woningen. Ge-
meenten hebben convenanten met corporaties. De 

GGD wil het probleem vóór zijn. Hoe kunnen we zor-
gen dat woningcorporatie meer rekening houden met 

binnenmilieu? Tot nu toe wordt de GGD alleen inge-
schakeld als er al problemen zijn ontstaan. Er zijn 

geen goede voorbeelden. Bovendien is de verwachting 

dat de problemen zullen verergeren door de ontwikke-
lingen rond CO2 gestuurde ventilatie.  

Corporaties zouden het onderwerp „binnenmilieu‟ mee 
moeten nemen als ze plannen maken voor en commu-

niceren over energiebesparing. De GGD kan zelf meer 

sturend werken en contact leggen met corporaties. 

Het gaat niet alleen om techniek, maar ook om gedrag. 

Zorg voor preventief onderhoud en voorlichting. Het 
moment van renovatie is ideaal om bewoners voor te 

lichten. Het is mogelijk om in het huurcontract presta-
tie-eisen aan de bewoners te stellen. 

Er is een GGD-folder, geef die aan de bewoners. Over-

handig de bewoners bij oplevering een map met infor-
matie. Maak het duidelijk met plaatjes. Gedragsveran-

dering is echter moeilijk te bereiken door middel van 
communicatie. Verwacht dan ook niet te veel van een 

folder. Gebruik alle kanalen die je hebt om de bood-

schap te herhalen. 

Zorg dat mensen zelf wat kunnen regelen in de woning. 

Breng hun problemen in kaart. Corporaties hebben 
inzicht in de klachten per complex. Ventilatiesystemen 

worden vaak op basis van klachten ingericht. 

Laat slimme meters de bewoners helpen. Neem indicatie-
systemen in de kosten mee. Vraag aan corporaties om 

berekening van binnenmilieu te maken. Koppel het 
binnenmilieu een VABI software. Er is behoefte aan 

een APK voor het binnenmilieu. 

“Soms is wonen wat minder feestelijk.  
Dan wordt de Woonbond benaderd met klachten  

over bijvoorbeeld het binnenmilieu.  
Zoals last van tocht en vocht.” 

“In een situatie waarin bewoners  

zelf voorlichting gaven aan hun buren,  

leidde dat tot grote instemming.  
 

In hoeverre hebben corporaties  
in hun beleid  

ruimte voor initiatieven  

van de bewoners zelf?” 

7. Bespaar Energie met de Woonbond  Pitcher:  

Barbara Klomp 

Moderator:  

Barbara Klomp 



 9 

Hoe kan een corporatie aan de bewoners uitleggen 

dat ze een wko-installatie (warmte- en koude- 
opslag) hebben, waardoor ze in aanvang hogere 

kosten hebben, maar wel gratis koeling krijgen? 

Stel duidelijke grenzen tussen wat voor de corporatie is  

en wat voor de huurder. Vertaal deze grenzen in een 

vastrecht en een warmte- en koudegebruik. Breng  
de woning op de markt inclusief de bijzondere energie-

constructie. Geef voor- en nadelen open aan (laminaat, 
koeling, …). 

Na keuze van het systeem voor warmte- en koudeopslag 
(wko) kan de corporatie in simpele taal uitleggen wat 

het systeem kan. Vertel niet dat het goedkoper wordt. 

Vertel wel dat je, gegeven het energiesysteem, reële 
prijzen hebt. Vertel ook wat je aan gebruik verwacht. 

Monitor het daadwerkelijke gebruik en geef onzuinige 
gebruikers ongevraagd advies. 

Wil en kan een corporatie een Energie BV zelf 

doen? 

In de besproken case heeft de corporatie een duurzame 

energiesysteem waarvoor de techniek functioneert, 
maar de organisatie nog niet. Na twee jaar hebben de 

bewoners nog geen afrekening gehad. Wil en kan een 

corporatie een Energie BV zelf doen? 

Een woningcorporatie heeft net als een energiebedrijf 

ervaring met verhuur, facturering en klantcontacten. 
Bedenk eerst waar het naar toe gaat en wat de corpo-

ratie wil met de Energie BV. Ga na hoe veel aansluitin-
gen je wenst en hoeveel er al zijn. Hoe groot moet je 

worden, en wanneer verkoop je het? Ontwerp de pro-

cessen en bepaal daarna wat je daarvan zelf moet 
doen en kan doen. Ook bij uitbesteding blijft het risico 

bij de woningcorporatie. 

Bij de discussie „wie doet wat‟ moeten de volgende  

aspecten worden bekeken: mutatie/contractanten-

beheer; factureren/debiteuren; koppeling factureren–
bemeteren; bemeteren; techniek/helpdesk frontoffice; 

techniek/helpdesk backoffice; onderhoud. Bepaal voor 
ieder aspect (1) kunnen we dit al; (2) willen we dit 

internaliseren; (3) moeten we dit uitbesteden.  

Klantcontact: in eigen handen houden is ook de eigen 

klantbenadering meenemen. Lijkt op de onderhouds-

discussie van uitbesteden of zelf doen. 

Risico‟s: welk afbraakrisico is er en wordt dit minder door 

uitbesteden? 

Backofficetaken: schaalgrootte is van belang om een 

aantal taken goed zelf te kunnen doen.  

Maak duidelijk wie er verantwoordelijk is voor welk deel 
van de installatie: na de meter is voor de corporatie en 

voor de meter voor het energie bedrijf.  

“Wij verdienen geld met duurzame energie.  
Bijvoorbeeld aardwarmte voor vierduizend woningen. 

 
We hebben zelf weinig mensen in dienst;  

we huren de techniek in.” 

“Ik heb geen vragen  

want ik ben eigenwijs  en al volop bezig.  

 
Wel een verzoek aan de banken:  

om de periode van terugverdienen te verlengen.  
Maar aangezien er geen banken in de zaal zitten…” 

8: Energie BV  Pitcher: 

Eric Muller 

Moderator: 

Maarten Corpeleijn 
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Hoe krijgt een corporatie een Vereniging van  

Eigenaren (VvE) warm voor duurzame keuzes? 

In een bouwblok met zowel huur- als koopwoningen 

vormt een lekkend dak een urgent probleem.  
De VvE besluit het dak te vervangen, maar kiest 

daarbij voor een „traditioneel‟ dak met een lagere  

isolatiewaarde dan waarvoor de corporatie, die  
eigenaar is van de huurwoningen in het bouwblok, 

gekozen zou hebben. Toen deze corporatie hiervan 
lucht kreeg was het al te laat: weliswaar was het  

dak nog niet vervangen, maar de VvE was niet te 
bewegen om haar keuze ten gunste van een dak  

met een hoge isolatiewaarde te herzien.  

Het is heel moeilijk om in een VvE stemmen te  
winnen voor een investering als de zinnen al gezet 

zijn op een goedkoper alternatief dat bovendien  
het probleem (hier: een lekkend dak) net zo goed 

verhelpt.  

Daarbij komt dat de meeste eigenaren-bewoners  
niet al te vermogend waren. Op het moment het  

probleem er was, kon de corporatie niet veel meer 
uitrichten. Bij gebrek aan een plan werd er ad hoc 

gehandeld. 

“Als je wilt innoveren,  

dan zul je het zelf moeten doen.  
Neem zelf de leidende rol.” 

9. Verduurzamen van de VVE Pitcher:  

Anton de Vilder 

Moderator:  

Nico Nieboer 

“Kijk naar de technische waarde van je investeringen  

én naar de financiële waarde. 

Wel kan een corporatie bij de start van een VvE de kan-

sen op het gebied van duurzaamheid benutten door 
afspraken vast te leggen in een meerjaren onder-

houdsbegroting (MJOP). Goede communicatie is ook 
hier belangrijk. Stop niet alleen labels E, maar ook C 

in een aanpak. Zorg voor een globale financiële verta-

ling van de aanpak en brengt aspirant kopers op de 
hoogte van de verwachte aanpassingen en kosten.  

Bij verkoop van huurwoningen door de woningcorporatie 
zou moeten gelden dat prijs en kwaliteit gekoppeld 

zijn. Wat is het lange termijn effect van verkoop van 
woningen met een lage kwaliteit? 

Voer overleg met aspirant kopers en werk verschillende 

verbeterpakketten uit in een MJOP. 
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Hoe zorg ik dat mijn organisatie, de corporatie, 

minder bang wordt van bewonersorganisaties en 
initiatieven? 

Haal de angst boven tafel, maak het bespreekbaar. Zorg 
dat het wij/zijgevoel en het gevoel van „corporatie 

tegenover de huurders‟ verdwijnt. Er zijn op het ge-

bied van duurzaamheid juist gemeenschappelijke be-
langen! Onderzoek waarom zijn de medewerkers te-

rughoudend en bang zijn als ze geconfronteerd wor-
den met bewoners met initiatieven. Bedenk dat be-

woners net zo goed schroom voelen voordat ze bij de 
corporatie aankloppen.  

Zorg voor flexibiliteit binnen het corporatiebeleid, de 

plannen en de voornemens. Dan kun je ook goed 
reageren op initiatieven van huurders en daar ruimte 

voor maken. 

Betrek de techneuten in de organisatie al in een vroeg-

tijdig stadium als initiatieven van huurders rond ener-

gie en duurzaamheid binnen komen. Breng die groe-
pen met elkaar in contact, zorg dat ze elkaars verhaal 

horen. Houd er rekening mee dat (nieuwe) partijen 
aan elkaar moeten wennen, geef het de tijd! 

Zorg ervoor dat planprocessen en participatieprocessen 
helder, duidelijk en bekend zijn. Zorg voor een goede 

werkstructuur (faciliterend, maatwerk). Zorg voor 

scholing van huurders en corporatiemedewerkers, en 
dat ze over de juiste instrumenten beschikken om 

met elkaar aan de slag te gaan. 

Resultaatgerichte managers zouden deze initiatieven 

goed op kunnen pakken en in de organisatie kunnen 

brengen. Ga het ervaren. Praat met bewoners, met 
huurdersverenigingen en met collega‟s. 

Hoe kunnen bewonersorganisaties de onder-

houdsplanning beïnvloeden zodat hun initiatieven 
rond energie en duurzaamheid goed landen? 

De meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) zou in een 
corporatie geen doel op zich moeten zijn, maar een 

middel om de ambities te bereiken. Als dat zo is, is er 

ook ruimte voor nieuw beleid, voor creatieve initiatie-
ven en voor afwijkingen van de planning. 

Wanneer MJOP‟s goed uitgelegd worden, ook aan huur-
ders organisaties, wordt helder waar ruimte in die pro-

gramma‟s zit en hoe de partijen daarop invloed kun-
nen uitoefenen. Werk met een ketenbenadering. Daar-

in worden prestaties benoemd, en kan energiezuinig 

werken en duurzaamheid als doel benoemd worden. 
Voor bewoners: organiseer je goed, zorg voor scholing 

en kennisopbouw, betrek er deskundigen als de Woon-
bond bij, maak zelf investeringsvoorstellen en maak 

gebruik van je initiatiefrecht op MJOP‟s.  

Huurders moeten inzicht krijgen in de kosten en baten 
van initiatieven en plannen. Corporaties moeten eraan 

gewend raken om flexibel in te spelen op de wensen 
van huurders, zodat goede ideeën niet op de lange 

termijn worden geschoven (“Uw complex is pas over 
vijf jaar aan de beurt”). Zorg dat er ruimte is voor de 

uitvoering van energieplannen buiten vaststaande on-

derhoudsplanningen om. Richt een taskforce in of 
open een loket waar initiatieven aangemeld kunnen 

worden. Luister niet alleen, maar vertaal het ook in 
meer energieprojecten (en niet alleen in een verschui-

ving van projecten). 

“We hebben ervaringen met  

initiatieven van huurders…  

die meestal spaak lopen.  
 

Het kan wel eens tien jaar duren  
voordat de wensen van de bewoners  

gerealiseerd worden.” 

“Bewonerscommissies hebben zelf meestal  
geen inzicht in de mogelijkheden, kosten en baten.  

Ze hebben daarvoor de hulp van de verhuurder nodig.  

10. Zelfredzame huurders  
      als startpunt van verbeterprocessen.  

Pitcher:  

Pauline Brugman 

Moderator:  

Gabrielle van Asseldonk 
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Hoe kun je gedrag van bewoners beïnvloeden 
zodat het bijdraagt aan energiebesparing? 

Zet de bewoner centraal. Dat kan op vele manieren. 
Laat de bewoners zelf hun verbruik bijhouden. Orga-

niseer een „energiezuinige dag‟. Sluit aan bij natuurlij-

ke momenten. Bezoek de individuele bewoners en 
licht ze persoonlijk voor. Organiseer thuisbijeenkom-

sten zoals de tupperware party‟s. Werf ambassadeurs 
onder de bewoners en laat hen de boodschap vertel-

len. Hang posters in de lift waar je niet omheen kunt. 
Maak gebruik van feedbacksystemen (Home Energy 

Management System/ HEMS). Maak het individuele 

verbruik vergelijkbaar met dat van anderen, bijvoor-
beeld via de lokale krant. Toon warmtefoto‟s van de 

woningen. 

“Waarom besluiten maar weinig mensen  
om hun woning energiezuiniger te maken?  

 
Er is gedragswetenschappelijke kennis beschikbaar  

die nog maar weinig wordt gebruikt in de dagelijkse 

praktijk van de woningcorporaties.  
 

Denk aan verliesaversie en de invloed van vertrouwen. 
Vaak denken we te weten wat de bewoners willen, 

maar zijn er toch verschillen met de realiteit.” 

“Ook weten we nog 

te weinig  
over de  

niet-milieuvoordelen  
van  

milieubesparende  
maatregelen.” 

11. Kennis overdragen, gedrags- 
       verandering en energiegebruik  

Hoe kun je (minimaal 70% van de) bewoners  

positief op een ‘goed’ plan laten reageren? 

Tracht om te beginnen helder te krijgen wat bewoners 

echt bezighoudt (bijvoorbeeld veiligheid, of schoon-
houden portiek) en wat ze echt wensen. Je kunt in-

stemming krijgen voor jouw plannen door eerst vol-

doende eigen bewonerswensen te vervullen. Speel op 
die wensen in en combineer ze met de energiesprong. 

Bevraag ook wat bewoners niet willen. Wat is de echte 
reden om niet in te stemmen? Willen ze echt geen HR-

ketel, of willen ze geen leidingen in het zicht?  

Betrek de bewoners in een vroeg stadium bij de planont-

wikkeling, bijvoorbeeld in ontwerpateliers. Zorg ervoor 

dat de bewoners wat te kiezen hebben. 

Zorg er als corporatie voor dat energiezuinigheid als uit-

gangspunt is verankerd in het beleid. Reserveer bij 
iedere ingreep een vast deel van het budget voor 

energiebesparing. Zie energiebesparing niet als iets 

extra‟s, maar als een standaard kwaliteit.  

Goedkope (cosmetische) ingrepen die leiden tot waarde-

vermeerdering creëren financiële ruimte die kan wor-
den gebruikt voor structurele verbeteringen als oppim-

pen van het gevelbeeld, meer kleur en groen in de 
omgeving.  

Bied garanties. Lever zichtbaar voor de bewoners méér 

dan het minimale. Verleid de bewoners eerst om met 
iets kleins in te stemmen (spaarlamp), daarna is men 

ontvankelijker voor iets groters. Plan nazorg in. Benut 
 de expertise van alle partijen  

 in de keten, inclusief de be- 

 woners. 
 

 Zorg dat er aanbieders zijn 
 die ze vertrouwen. Lift mee 

 met een ingreep waar de 

 bewoners zelf om gevraagd 
 hebben, zoals aanpassingen 

 voor ouderen.  
 

 Organiseer werkbezoeken of 
 excursies en richt voorbeeld- 

 woningen in. 

Pitcher:  

Anke van Hal 

Moderator  

Frans de Haas 
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Hoe borg ik (medewerker beheer en onderhoud 

van een woningcorporatie) de kwaliteit in de ex-
ploitatieperiode eerder in het nieuwbouw/

renovatieproces? 

Leer van vorige projecten. Maak aan besluitvormers 

binnen de woningcorporatie (directie en vastgoed) 

inzichtelijk wat de consequenties zijn van eerder ge-
maakte keuzes in bouwprojecten voor onderhoud- en 

beheerskosten en zorg er zo voor dat je in volgende 
bouwprojecten eerder gehoord wordt.  

Blijf bij volgende bouwprojecten intensief betrokken, 
praat eerder mee en houd steeds de exploitatiekosten 

in de gaten. Zorg ervoor dat exploitatiekosten in be-

slisdocumenten worden opgenomen als criterium voor 
het maken van (ontwerp)keuzes. Een goede project-

manager in bouwprojecten is zeer nuttig voor bewa-
king van prijs en kwaliteit en het verzamelen van de 

benodigde informatie. 

Hoe kunnen wij (installateurs) meer kwaliteit in 

de keten brengen voor een scherpe prijs? 

De besluitvormers moeten overtuigd worden van de 

noodzaak tot sturen op kwaliteit, naast sturen op prijs. 
De partijen moeten in een vroeg stadium van een 

bouwproject kunnen aansluiten en meelopen in het 

ontwerpproces om consequenties van beslissingen 
inzichtelijk te maken. Alle partijen in de keten zouden 

transparant moeten werken en aan opdrachtgevers 
inzichtelijk moeten maken welke meerwaarde zij bie-

den met betrekking tot het borgen van kwaliteit. Wan-
neer de opdrachtgever niet vast wil zitten aan de pro-

ducten van de marktpartij, dan kan vooraf worden 

afgesproken welke vergoeding betaald wordt voor de 
geleverde inbreng in het bouwproces als er voor een 

andere leverancier wordt gekozen. 
“Waarom gaat het zo vaak fout?  

Door veel partijen, focus op lage prijs,  

te laat inkopen, gebrekkige communicatie,  
afspraken die niet nagekomen worden...  

De faalkosten beslaan soms tien procent  

van de bouwkosten.  
En dan zijn er nog de extra kosten op de langere ter-

mijn zoals imagoschade en hogere exploitatiekosten.” 

“Succesfactoren zijn:  

integraal samenwerken,  
een gemeenschappelijk doel,  

onderling respect en vertrouwen,  

synergie en teamgeest.” 

12. Kwaliteitsbewaking in de keten  Pitcher:  

Jan Blijenberg 

Moderator:  

Inge Blom 

“Als je doet wat je altijd hebt gedaan,  

krijg je wat je altijd hebt gehad.” 
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Hoe zet je een concept voor passiefhuisrenovatie 

op de markt en hoe overtuig je huurders van het 
nut ervan? 

Het kost veel moeite om een product op de markt te krij-
gen. Vooral out-of-the-box denken is dan belangrijk. 

Maak de resultaten grijpbaar en geef duidelijk de voor- 

en nadelen aan. Het overtuigen van (zittende) huur-
ders moet serieus aangepakt worden om voldoende 

instemming te krijgen. Denk aan instructies en uitleg 
aan de deur, op DVD, op schrift, enzovoorts. Leg de 

bewoners duidelijk uit wat de voordelen zijn voor hen, 
zowel in geld als in comfort. Zorg voor eenduidige 

communicatie vanuit de organisatie. Probeer ongeïnte-

resseerde bewoners ook te betrekken. Besteed extra 
zorg aan de communicatie in multiculturele wijken. 

Hoe kun je financiële voordelen van passiefhuis-

renovatie beoordelen en zichtbaar maken? 

Een van de belemmeringen is dat bestuurders en mana-

gers over het algemeen het gevoel hebben dat het te 
duur is, waardoor het voorstel al bij voorbaat kansloos 

is. Er bestaan ook nog geen goede rekenmodellen en 

tools om kosten en baten realistisch te analyseren, 
vooral op de lange termijn. Er is onzekerheid over de 

prestaties op het gebied van energiewinst in de ge-
bruiksfase. Er is geen vraag vanuit de bewoners, ofte-

wel: passiefhuisrenovatie is nog te veel product-
gedreven en te weinig markt-gedreven. 

Maar er zijn ook kansen. Gebruik een lange termijn visie. 

Op den duur zal de focus van bewoners steeds meer 
richting energiekosten gaan, omdat het aandeel in de 

woonlasten zal stijgen. Ook zal energiebesparing van-
uit de overheid en centrale regelgeving steeds meer 

aandacht krijgen. Benut kennis uit bestaande pro-

jecten van koplopers, zowel uit Nederland als uit het 
buitenland (denk aan Duitsland en Scandinavië). Hier 

kunnen ook cijfers uit gehaald worden om te gebrui-
ken als ontwerphulp en overtuigingsmiddel. 

Investeringen kunnen (deels) terugverdiend worden mid-
dels huurverhogingen.  

13. Passiefhuisrenovatie, kan wel!  Pitcher:  

Robert van Rede 

Moderator:  

Jaap Balvers 

“Beelden zeggen meer dan woorden.” 

Ontwikkel een goed en breed rekenmodel dat realistische 

inschattingen kan maken over de energiewinst en de 
comfortwinst, ook op de lange termijn tijdens de ge-

bruiksfase van de woning.  

Koplopers durven risico te nemen en plukken daar de 

vruchten van. Durf zelf een koploper te zijn en verzand 

niet in het alleen maar praten! 
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Waarom wordt er bij energierenovatie niet uitge-

gaan van het werkelijk energiegebruik van bewo-
ners, en zou er niet veel meer te behalen zijn 

door dat wel te doen? 

De vraag wordt ingegeven door de grote verschillen 

tussen het theoretisch energiegebruik en het feitelijk 

energiegebruik. Ook blijkt dat het feitelijk energiege-
bruik meestal lager is dan het berekend gebruik. Tij-

dens de discussie wordt ingegaan op het feit dat het 
werkelijk energiegebruik op zich niet zo veel zegt 

over de mogelijke besparingen, tenzij het gedrag van 
de bewoner erg afwijkt van gemiddeld. Een tweede 

punt van aandacht is dat besparingen hoe dan ook 

moeilijk vast te leggen zijn (er wordt meestal niet 
gemeten, en als dat wel gebeurt zegt dat niet nood-

zakelijk iets, want er is misschien een nieuwe huurder 
gekomen of de gezinssamenstelling is veranderd, en-

zovoorts.  

Uiteindelijk worden vier mogelijke antwoorden/
oplossingen/beschouwingen aangedragen. Ten eerste 

een twee-fasen aanpak voor beslissingsmodellen bin-
nen corporaties. Op planningsniveau kan prima vol-

daan worden met theoretische rekentools zoals Vabi. 
Op projectniveau zouden meer gedetailleerde data 

(lees feitelijke gebruiken) gebruikt moeten worden 

om een betere inschatting te kunnen maken van de 
besparingsmogelijkheden en het aandeel van bewo-

nersgedrag erin. 

Ten tweede een twee-fasen aanpak voor de realisatie 

van energie efficiency maatregelen. Stel een collectief 

vast deel vast, zonder huurverhoging, op basis van de 
maatschappelijke bedrijfsdoelstellingen van corpora-

ties en een gewenste basisniveau. De toegestane 
huurverhoging dekt in het algemeen maar een klein 

deel van de benodigde investeringen. Daarnaast een 

variabel deel, met iedere huurder te overleggen, met 
huurverhoging. 

Ten derde wordt er benadrukt dat het gebruiken van 
werkelijke energiegebruiksdata, weliswaar niet nood-

zakelijk voor berekeningen, wel heel belangrijk is in 
de communicatie met de bewoner. Hij voelt zich dan 

serieus genomen. 

Tot slot brengt het gebruik van werkelijke data en van 
monitoring risico‟s met zich mee. Er moet niet te ge-

makkelijk over gedacht worden. Is de steekproef wel 
representatief? Hoe groot zijn de meetfouten? Wat is 

het stookgedrag? Enzovoorts.  

Hoe meten wij de juiste dingen om een zo groot 

mogelijk effect (energiebesparing) te bereiken? 

Tijdens de discussie wordt duidelijk dat het niet zozeer 

een technisch probleem is als een organisatieprobleem 
binnen corporaties, met name tussen de financiële 

afdelingen en de technische afdelingen. Er spelen za-

ken als vastgeroeste afschrijvingstermijnen en vastge-
legde terugverdientijden.  

De volgende oplossingen zijn aangedragen. Probeer 
bruggen te slaan tussen de verschillende lagen in de 

organisatie. Iedereen gebruikt verschillende prestatie 
indicatoren en dat communiceert niet lekker. Er zou 

een soort vertaalslag moeten komen tussen alle pres-

tatie indicatoren. Verder is het belangrijk om binnen 
de organisatie te werken met netto contante waarden 

en overeenstemming te bereiken over de inputwaar-
den voor duurzaamheid. In die zin zijn de energiela-

bels een stap in de goede richting.  

Probeer ook bruggen te slaan tussen de corporatie en de 
huurders. Kortom, er zijn meerdere partijen betrokken 

bij dit probleem en efficiënte oplossingen kunnen al-
leen gevonden worden wanneer er de organisatie erin 

slaagt om de bottom-up benadering en de top-down 
met elkaar te combineren. Luister naar elkaar en pro-

beer elkaar te begrijpen. 

“Je kunt veel meten rond energiebesparing. Maar ieder 

energielabel heeft een grote variatie. Dat kun je dus 
slecht communiceren. En we weten niet waardoor die 

variatie ontstaat. Bovendien is comfort belangrijker voor 

bewoners.” 

14. Meten van effecten van beleid Pitcher:  

Sander Colnot,  

Moderator:  

Laure Itard  
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Hoe verduurzaam ik de organisatie?  

Schakel partijen als de Ondernemingsraad en de Raad 
van Toezicht in. Zoek professionele en privé motivatie 

in mensen en sluit daarbij aan. Geef de doelen 
SMART (specifiek, meetbaar, actiegericht, redelijk en 

tijdgebonden) weer. Koppel doelen aan eigenaren, 

die zich daarvoor verantwoordelijk voelen en eraan 
willen trekken. Maak een potje voor kleine dingen, 

om het onderwerp verder te kunnen brengen. Borg 
het thema duurzaamheid in aanbestedingen en orga-

nisatie. 

“Duurzaamheid is geen hype,  

maar fundamenteel verbonden  
aan het onderwerp volkshuisvesting,  

net als Leefbaarheid.” 

“De Duurzaamheidsbarometer brengt resultaten  
op een objectieve manier in beeld  

door op eenduidige wijze doelen te stellen,  
onderlinge prestaties te vergelijken  

en te verantwoorden.” 

15. Duurzaamheidsbarometer  Pitcher:  

Patrick Tielkes 

Moderator:  

Geurt Donze 
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Ik ben adviseur, projectleider en aanjager rond 

duurzaamheid en ben daardoor automatisch  
probleemeigenaar voor de hele organisatie.  

Hoe kan ik dit in goede banen leiden? 

De plaats in de organisatie is belangrijk: een staffunctio-

naris wordt vaak gezien als spil rond een thema, ter-

wijl dat van een lijnfunctionaris niet wordt verwacht. 
Zit je puur op strategie, dan ben je verantwoordelijk 

voor het bepalen van de doelen en randvoorwaarden. 
Rollen als operationele projectleider en inhoudelijk 

adviseur zijn dan onverenigbaar met je functie. Zit je 
meer op het tactische niveau dan wordt een brede 

inzet al snel gevraagd. Zorg er dan ook voor dat jouw 

positie binnen de organisatie duidelijk afgebakend is.  

Wanneer je taken scherp geformuleerd zijn – al dan niet 

via een jaarplan - wordt duidelijk tegen welke ver-
zoeken je „nee‟ moet zeggen. Communiceer je positie 

en takenpakket, zorg dat het bekend is vanaf bestuur 

tot werkvloer. Breng in kaart welke andere „loketten‟ 
er zijn zodat je je collega‟s kunt verwijzen als ze met 

verzoeken komen die niet aansluiten bij jouw vastge-
stelde werkzaamheden.  

Duurzaamheid is een thema waarin je veel persoonlijke 
passie kwijt kunt. Een valkuil van gepassioneerd wer-

ken is dat je gemakkelijk te veel hooi op je vork 

neemt. Probeer daarom je enthousiasme te delen met 
anderen. Zoek medestanders en probeer collega‟s 

medeplichtig te maken. Tracht ook de kennis over 
duurzaamheid te verspreiden binnen de organisatie. 

Creëer een netwerk zodat je vragen kunt delegeren, 

taken kunt delen en kunt sparren. Bij organisaties 
met verschillende vestigingen is het verstandig om 

per vestiging een contactpersoon te benoemen. 

Hoe kunnen strategie, tactiek en operatie op het 

gebied van duurzaamheidsdoelstellingen goed ge-
koppeld worden? 

Vanwege de invloed van planinhoud, uitvoering en bewo-
nersgedrag zijn meerdere disciplines bij energiebespa-

ring betrokken. Ook communicatiemedewerkers moe-

ten aanhaken. Je kunt de niveaus letterlijk aan elkaar 
koppelen via netwerkbijeenkomsten of themabijeen-

komsten. Laat zo veel mogelijk disciplines aanhaken. 
Geef iedere discipline een duidelijke rol: van vastgoed-

beheer tot klantbeheer. 

Zorg dat alle betrokkenen over hetzelfde praten: geef 

goede definities aan duurzaamheid, de daaraan ver-

bonden thema‟s en de doelstellingen die de organisatie 
heeft. 

Benut klantcontacten en bewonersbijeenkomsten om te 
polsen wat er leeft en zorg ervoor dat dit bekend 

wordt binnen alle lagen van je organisatie.  

Zorg ook voor horizontale doorkoppeling. Denk bijvoor-
beeld aan communicatie tussen projectleiders onder-

ling en verhuurmakelaars onderling. 

Wellicht is er een cultuuromslag nodig binnen je organi-

satie om ervoor te zorgen dat de verschillende partijen 
elkaar structureel beter weten te vinden voor informa-

tie, ontmoeting en samenwerking.  

“Specialisten worden vaak ondergewaardeerd.  
Maar zij zijn de hoekstenen van de corporatie.  

Ze zijn vindbaar, toereikend en verantwoordelijk.” 

“Enthousiasme en passie moeten wél  
verspreid worden binnen de organisatie.  

 

Dan ontstaan er meer initiatieven.  
En het leidt tot meer kennis!” 

16. Energie en duurzaamheid; specialisme 
      of verspreide kennis in de organisatie  

Pitcher:  

Paul Tuijp 

Moderato:r  

Paul Tuijp 
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Kun je bij flexibele programma’s van eisen lange 

termijn zekerheid geven (van levensduurverlen-
ging, duurzame prestatie en effectieve kostenin-

zet)?  

Om deze afweging zorgvuldig te kunnen maken, moe-

ten vooraf zo veel mogelijk verschillende effecten in 

kaart zijn gebracht. Dennis Rutges heeft het  brede 
ambitiebepalende traject gevangen in een werkme-

thode.  

“Draai aan de knoppen van duurzame exploitatie en 
zoek een balans tussen de thema‟s Veiligheid, Wonen, 

Energie, Leven, Milieu en Toekomst,  
in combinatie met Techniek en Geld. ” 

17. Draaien aan de knoppen van duurzame exploitatie  Pitcher:  

Dennis Rutges 

Moderator:  

Mieke Weterings 

En als je dan als gangmaker binnen de corporatie zover 

bent om flexibele PvE‟s te maken, hoe krijg je dan in-
tern commitment voor de vernieuwende processen 

(ketenbeheer en samenwerking) én voor de kwaliteits-
verbetering in de voorraad? Juist bestuurders en direc-

te collega‟s worden regelmatig als barrière ervaren. 

Het vraagt een lange adem en persoonlijke moed om 
een starre cultuur te doorbreken. De belangrijkste be-

lemmering is het gevangen zijn in controlesystemen, 
van controllers en bestuurders die bang zijn financieel 

door het ijs te zakken. 

Tegelijkertijd zijn de perspectieven fantastisch: betere 

kwaliteit, rendement, doorlooptijd, comfort, minder 

bijkomende kosten. En gelukkig zijn er goede voor-
beelden van succesvolle aanbestedingen met een opti-

male prijs/kwaliteit-verhouding én van bestuurders die 
hun professionals „er voor laten gaan‟!  

“Het vraagt een lange adem en persoonlijke moed  
om een star voorraadbeleid te doorbreken.  

De rol van een goede bestuurder daarbij is groot ” 

We stelden vast dat voorraadbeleid heel vaak ingericht 

is aan de hand van vaste doelstellingen en vaste 
prestaties. Daarbij is er slechts een beperkt aantal 

niveaus van aanpak en levensduurverlenging gedefi-
nieerd. Dit model is nu eenmaal technisch en financi-

eel beproefd. Het biedt de corporaties houvast met 

betrekking tot waarde en kwaliteit. Voor bijzondere 
prestaties van duurzaam bouwen en energiebespa-

ring lijkt het nodig om verschil te maken per complex, 
per woning/bewoner en per periode. Maar hoe kun je 

daarbij de zekerheden over levensduurverlenging, 
wooncomfort en kosten vasthouden? 
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 Verslagen van workshops (middagprogramma) 

Workshop 2. Beleidskeuzes van de corporatie 

Ad Straub 

Het energielabel mag geen doel op zich zijn. Corporaties 

kunnen ook sturen op het niet-gebouwgebonden ener-
giegebruik door huurders (Eigen Haard). Het dilemma 

is: enkele dingen goed aanpakken of alles een beetje? 

Voor grote delen van het bezit is wachten op een goe-
de, complete aanpak geen optie. Daar moet nú wat 

gebeuren. Dat kan ook, bijvoorbeeld gekoppeld aan 
planmatig onderhoud. Op termijn moeten dan herin-

vesteringen plaatshebben. 

De corporatie moet aan de verduurzaming van het wo-
ningbezit geld gaan verdienen door nieuwe financiële 

constructies en door ondernemer te worden op ener-
giegebied. Maar, is dit niet allemaal nog te experimen-

teel? 

Als duurzaamheid niet in het hart zit, zit het niet in het 

hart; ook niet met een model? 

De corporatie moet haar eigen organisatie verduurza-
men. 

Afspraken met gemeenten zouden niet moeten gaan 
over energiebesparing maar over woonlasten. 

Doel van de workshops:  

Wat zijn de grootste kansen? 
Wat moet er gebeuren om die kansen te benutten? 

Workshop 1. Organisatie van de corporatie 

Henk Visscher 

Er is gediscussieerd over de voor- en nadelen van grote 

en kleine corporaties. De meningen bleven uiteenlo-
pen. Voordelen van een grote corporatie kunnen zijn 

dat er meer expertise in de organisatie is, dat er meer 

financiële mogelijkheden kunnen zijn, en dat er meer 
uitgebalanceerd bezit is (goedkoop en duur, oud en 

nieuwer, G en A labels). Er zijn ook duidelijke nadelen 
aan te wijzen die vaak bij kleinere corporaties een 

voordeel kunnen zijn, zoals een betere relatie met de 

huurders, meer kennis over de geschiedenis van de 
complexen, soms wat slagvaardiger, minder grote 

financiële risico‟s. 

Daarnaast speelde de vraag hoe je de kennis en experti-

se over duurzaamheid en energiebesparing het best 
organiseert binnen de corporatie.  Je kunt werken 

met enkele duurzaamheidsexperts of -ambassadeurs 

die bij alle projecten verantwoordelijk zijn voor de 
realisatie van de duurzaamheidsambities. Of je kunt 

de kennis en taken verspreiden over zo veel mogelijk 
betrokkenen. De grotere corporaties werken steeds 

meer naar een structuur waarbij een groep duur-

zaamheidsambassadeurs (vertegenwoordigers uit de 
vestigingen en afdelingen) regelmatig centraal over-

legt over het beleid. De ambassadeurs werken het 
duurzaamheidsbeleid vervolgens decentraal uit  in 

hun eigen vestiging of en afdeling.  

De uitdaging is voor alle organisaties gelijk. Het zal nog 

veel inspanning kosten voordat alle medewerkers 

doordrongen zijn van de urgentie van energiebespa-
ring. En om dit besef te laten werken in alle lagen 

van de projecten. 
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Workshop 3. Bewoners 

Evert Hasselaar 

In de workshop wordt een “vrije pitch” gegeven, met 

een vurig pleidooi om plannen samen met bewoners 
te ontwikkelen. De behoeften van huurders zijn niet 

goed bekend en worden daardoor niet goed erkend. 

Dat zijn voorwaarden om tot erkenning over te gaan. 
De slechte positie van bewoners en de wijze waarop 

woningcorporaties nu met inspraak omgaan leiden tot 
de aanbeveling om de woningcorporatie opnieuw uit 

te vinden: echt coöperatief en door bewonersbelan-

gen gestuurd. De huidige nadruk op communicatie 
komt vooral door de behoefte om te overtuigen, ter-

wijl erkennen van behoeften voortkomt uit elkaar 
kennen en respect voor elkaar. In een goede relatie 

kan men ook nee zeggen, mits men de ander serieus 
neemt. 

Ook hier komt aan de orde dat meerjarenplanning geen 

doel is, maar een beleidsmiddel. Als bewoners initia-
tieven nemen die niet stroken met de MJO planning, 

dan kan dit mogelijk een reden zijn om van de plan-
ning af te wijken. Het lijkt belangrijk om te zorgen 

dat er iets gebeurt. Huurdersinitiatieven zorgen er-

voor dat er meer gebeurt. Huurders hebben steun 
van de verhuurder nodig om een positieve samen-

werking op te bouwen. 

In de discussie over de vraag of corporaties op onder-

houds- en energiegebied wel doen wat technisch 
noodzakelijk is, wordt voorgesteld om de huurder 

meer ruimte te geven om zelf te doen wat nodig ge-

vonden wordt. Waarom geen regeling voor zelf-
aangebrachte energiebesparingsvoorzieningen? De 

huidige mengvormen in bezit en huur duiden op meer 
ruimte voor de huurder om als “eigenaar” van speci-

fieke verbeteringen op te treden en zelf te investeren, 

mits de woningcorporatie daar geen misbruik van 
maakt bij mutatie. 

De vraag is wat meer aandacht verdient: energie stop-
pen in samenwerking met huurdersorganisaties of 

nadruk leggen op individuele klanten? Het steken van 
positieve energie in een huurdersorganisatie en het 

aangaan van een echte dialoog over de plannen, 

wordt van harte ondersteund. Stop energie in com-
plexen waar bewoners iets willen. Als je die initiatie-

ven verzamelt en op basis daarvan een planning 
maakt, is draagvlak een minder groot issue. Dan kun 

je ook een huurverhoging voor verbeteringen vragen. 

De projecten waar ook iets moet gebeuren, maar 
waar de bewoners geen initiatieven nemen of niet 

reageren op uitnodiging tot samenwerking, zou je 
zonder huurverhoging tot op basiskwaliteit moeten 

verbeteren. Via keuzepakketten en bij mutatie kan 

dan de kwaliteit een stapje verder omhoog. Een plan 
kan daarom uit twee niveaus bestaan: een collectief 

basisniveau en extra kwaliteit op basis van individuele 
keuzes.  

De conclusie van de workshop is dat het loont om posi-
tieve krachten te zoeken en daarmee plannen te ont-

wikkelen. Dit kan inhouden dat initiatieven vanuit 

huurders worden gestimuleerd en gefaciliteerd.  
Stimuleren leidt uiteindelijk tot beter samenwerken. 
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Het ging om zowel proces- als technologische innovatie. 

Dit leverde de brainstorm op. 

Draagvlak aan de top werd genoemd als belangrijke 

voorwaarde voor het slagen van innovatie. Die is te 
bereiken door aandacht te vragen vanuit de OR, door 

beginnende 'parels' binnen een bedrijf  de ruimte te 

geven en door kruisbestuiving tussen verschillende 
partijen te bevorderen. Het gaat daarbij nadrukkelijk 

niet om een eenmalige actie maar om structurele in-
bedding in de organisatie. 

Er is grote angst voor het risico dat wordt gelopen bij 
innovaties. Een benchmark kan misschien helpen, 

evenals groepsdwang en goede communicatie.  

Er werd een sterke pleidooi gehouden voor gewoon 
aan de slag gaan en al doende de knelpunten een 

voor een op te zoeken en aan te pakken, in plaats van 
vooraf overal bang voor te zijn.  Op projectniveau kun 

je al beginnen met innovatieve dingen. Aangeraden 

wordt met kleine maar wel heel innovatieve projecten 
te starten. Het hoeft echt niet altijd om grote stappen 

te gaan. 

Monitoren is belangrijk (en daar dan ook consequenties 

uit trekken) evenals ketensamenwerking. Ketensa-
menwerking is effectiever en kan op alle fronten tot 

innovaties leiden. Ook leidt ketensamenwerking vaak 

tot faalkostenreductie.  Het is belangrijk dat er onder-
ling vertrouwen is tussen de betrokken partijen.  

Toenemende transparantie is noodzakelijk evenals 'les' 
in ondernemerschap.  

Prestatie-eisen worden aanbevolen. 

Kosten blijven altijd belangrijk, maar er zou naar de 
goedkoopste oplossing op lange termijn en niet op 

korte termijn gezocht moeten worden. Wat zijn de 
opbrengsten op de lange termijn? Een voorkeurslijst 

van partijen die op dit punt goed scoren is gewenst.  

Het benutten van kennis die er al is wordt belangrijk 
gevonden. Komt ook naar voren in voorkeur voor  

proven technologie en voor techniek die voor zichzelf 
spreekt. Verder werd tijdens de workshop benadrukt  

dat men niet dogmatisch moet zijn. Het gaat niet  
alleen om energie en milieu maar ook om andere 

kwaliteiten. Belangrijk is in alle gevallen: leer van de  

ervaringen en maak de kwaliteit meetbaar.  

De slotvraag 'Noem drie aspecten die u uit deze lijst  

het allerbelangrijkst vindt' leidde tot de volgende 
'winnaars':  

- Draagvlak aan de top;  

- Monitoren;  
- Ketensamenwerking (vertrouwen!!);  

- Meetbaar maken;  
- Heel innovatief starten met kleine projecten en 

  meenemen wat er al kan in lopende projecten.   

Workshop 4. Innovaties in techniek en proces 

Anke van Hal 
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Bij de vragen die tijdens de intervisies rond 17 thema‟s 

zijn behandeld, is een echte topper: Hoe kunnen we 
zowel collega‟s als bewoners motiveren om mee te 

werken aan hogere duurzaamheidsambities? De 
vraag onderstreept het duurzaamheidsbesef bij de 

deelnemers aan de manifestatie en de moeite die zij 

doen om het traditionele werkproces te doorbreken 
en om genoeg geld los te peuteren voor het verbete-

ren van de duurzaamheidsprestatie. „Hoe bewoners 
mee te krijgen‟ raakt zowel de werkwijze van de or-

ganisatie als de erkenning van de positie van bewo-
ners. Veel corporaties hebben de samenwerking met 

actieve bewoners verwaarloosd, waardoor er geen 

vertrouwde buurtkaders meer zijn waarmee plannen 
gemaakt kunnen worden. De individuele benadering 

staat veelal voorop en mutatieonderhoud wordt ge-
zien als de belangrijkste verbeterkans, waarbij men 

niet geconfronteerd hoeft te worden met bewoners 

en woningen in bewoonde staat. Dat je met een ad 
hoc aanpak niet genoeg collectieve kwaliteit kunt 

realiseren, is een bijna voorspelbare uitkomst. 

Daarnaast zijn er veel vragen gesteld over het organise-

ren van de energiebesparende aanpak: waar is ex-
pertise ondergebracht, moet een woningcorporatie 

warmte-koude opslag en andere innovatieve collec-

tieve installaties zelf beheren of de exploitatie ervan 
uitbesteden, hoe ver gaat samenwerking in de keten 

en hoeveel jaren betrek ik aannemers/installateurs bij 
de exploitatie van nieuwe installaties? 

Het derde cluster vragen is deels verscholen in de vori-

ge vragen: hoe kan geld vrijgemaakt worden voor de 
gewenste kwaliteitsverbetering? De jarenlang gevoer-

de discussie over het evenwicht tussen huurverho-
ging en energiebesparing lijkt verschoven naar twee 

nieuwe vraagstellingen: hoe krijg ik ingrepen gefi-

nancierd en tegen welke prijs kan ik voldoende 
draagvlak bij bewoners krijgen? De kasstromen zijn 

laag en lenen voor verbetering is minder vanzelfspre-
kend. De levensduurtermijnen worden laag inge-

schat. 

De thema‟s rond beleid en organisatie van de woning-

corporatie met betrekking tot energie en woningkwa-

liteit blijken met de term „Motivatie‟ samengevat te 
kunnen worden. „Bewonersdraagvlak‟ is een pro-

bleem en bij „Innovatie in techniek en proces‟ ligt de 
nadruk op proces en daarmee ook op de organisatie 

van taken binnen de woningcorporatie. Dat deze ac-

centen tevoorschijn komen heeft uiteraard alles te 
maken met de hoofdvraag van de manifestatie: wat 

beweegt de mensen in de corporatiesector?  

Conclusies van de manifestatie 

De belangrijkste uitkomsten worden hieronder uitge-

werkt in de thema‟s Motiveren, Planmatig of bij muta-
tie, Zelf doen of uitbesteden, Geld vrijmaken en De 

nieuwe woningcorporatie. 

Motiveren  
Expertise 

Op de manifestatie is benadrukt dat motivatie het re-
sultaat is van een permanent proces, van aandacht op 

tal van momenten, gericht op directie en management 
en op collega‟s en bewoners. Dit proces kan beginnen 

met een trekker of stimulator, maar uiteindelijk draait 
het om kennis en initiatieven van veel meer mensen in 

de organisatie en in de woningcomplexen. Motivatie 

ontwikkelen is hetzelfde als perceptie en gedrag ver-
anderen, dus een moeilijk proces dat lange adem 

vergt, maar dat onontkoombaar is als je wilt slagen. 
Deskundigen moeten een langere tijd verantwoordelijk 

zijn voor een project, en dat pleit eerder voor inzet 

van deskundigen/specialisten binnen de eigen organi-
satie dan externe ad hoc adviseurs. Intern moet voort-

durend gestimuleerd, gecommuniceerd en geschakeld 
worden naar wat op dat moment actueel is aan voor-

stellen of feedback. 

Stimuleren 

In de dagelijkse praktijk vraagt deze verandering om 

te weten wat anderen stimuleert, om goede voorbeel-
den uit te dragen, om zelf initiatieven te nemen en te 

faciliteren dat initiatieven van anderen tot concrete 
projecten leiden. Uiteindelijk gaat de meeste kracht uit 

van mensen die maatregelen in de praktijk realiseren: 

voorbeelden zijn kleine successen en dat spreekt aan.  

Transparant en reëel 

Bij motivatie om hogere ambities te ondersteunen gaat 
het ook om onderling vertrouwen. Voorstellen moeten 

na te rekenen zijn, effecten moeten realistisch worden 

voorgesteld. De besluitvorming moet transparant zijn. 
Er zijn genoeg redenen waarom bewoners geen bood-

schap hebben aan energiebesparingsvoorstellen: de 
voorgerekende besparingen worden meestal niet ge-

haald, omdat veel bewoners veel minder energie ge-
bruiken dan uit de berekeningen volgt. Veel energiebe-

sparende maatregelen leveren wel meer comfort, 

maar geen besparing: denk aan ombouw van lokale 
naar centrale verwarming, of een taptoestel met hoger 

warmwaterdebiet, of balansventilatie vergeleken met 
natuurlijke ventilatie. Toename van comfort, moderni-

sering en verhelpen van klachten tegen weinig ener-

giekosten vormen toegevoegde waarde. Deze discus-
sie zou transparanter kunnen verlopen als comfort en 

ook binnenmilieukwaliteit in “eenheden” uitgedrukt 
zou worden.  
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Participatie 

In alle complexen zijn bewoners te vinden die zich 
willen inzetten voor woonkwaliteit, omdat daarmee 

een groter sociaal netwerk, veel gezelligheid en tege-
lijk ook hogere sociale buurtkwaliteit wordt gereali-

seerd. De energie die dat oplevert is groter dan de 

energie die het kost om zich bij participatieprocessen 
in te zetten. Daar ligt veel sociaal kapitaal dat door 

woningcorporaties niet wordt ontwikkeld. Als dan bij 
het voorleggen van een plan draagvlak ontbreekt, 

dan kan dat vaak worden teruggebracht op wan-
trouwen, op gebrek aan organisatiegraad, op plannen 

ook die niet genoeg ingaan op de belangrijkste be-

hoeften van de bewoners. Gerichtheid op participatie 
werkt heel goed, als de corporatie deze sociale kwali-

teit permanent koestert en naar voren haalt.  

Als er geen overlegbasis is en men wil bij planvorming 

toch slagen, dan is “beginspraak”, dus zo vroeg mo-

gelijk in de plan fase starten en ook professionele 
procesbegeleiding vereist. Bij nul beginnen blijkt toch 

tot succes te leiden, als er een betaalde kracht be-
schikbaar is voor het managen van een intensief pro-

ces, en bovendien als het de professional lukt om 
samen te werken met actieve buurtbewoners.  

In veel complexen moet eerst de onderhoudsachter-

stand besproken worden voordat bewoners bereid 
zijn om over energiebesparing te praten. Als plannen 

goedgekeurd zijn, volgt het moment om ook gedrags-
verandering aan de orde te stellen via feedback over 

het werkelijk energiegebruik en via zelf aan te bren-

gen maatregelen of te maken keuzes door bewoners. 

Faseer het overlegproces: inventariseer eerst wat er 

leeft, zoek positieve krachten, geef technische infor-
matie over de woningen aan de bewoners. Presenteer 

in de tweede fase verbeteropties. Kader wat wel en 

niet haalbaar is duidelijk in. Betrek ook comfort en 
binnenmilieu erbij. De GGD heeft een goede naam, 

dus laat de GGD vertellen over de noodzakelijke ver-
betering van het binnenmilieu. 

Planmatig of bij mutatie 
Collectieve verbetering 

De meeste woningcorporaties zetten verbetering bij 
mutatie als middel in. Intussen begint het besef door 

te dringen, dat hiermee niet de beoogde labelstappen 
gehaald kunnen worden. Met andere woorden, deze 

pragmatische aanpak moet ingebed zijn in een grotere 
visie, waarin collectieve aanpak van de schil en soms 

ook van installaties een plek heeft.  

Verbetering bij mutatie is duurder dan de collectieve aan-
pak. Door een huursprong die dan mogelijk is, kan  

relatief veel geld via de huur teruggehaald worden, op 
voorwaarde dat de labelsprong groot genoeg is. On-

danks het nut van mutatie ingrepen levert de discussie 

een pleidooi voor de collectieve planmatige aanpak. 
Planmatig en in combinatie met een intensieve relatie 

met actieve personen in een complex. 

VVE 

Voordat een verhuurder overgaat tot uitponden van 
woningen, zou de collectieve verbetering achter de rug 

moeten zijn. De koper kan dan zelf naar keuze de indi-

viduele maatregelen doorvoeren. Deze aanpak kan 
woningen met label B of A opleveren, waarbij de col-

lectieve aanpak van woningen met F label of slechter 
toch minstens D label, of C label zou moeten opleve-

ren. 

De goede, maar tegelijk veel slechte ervaringen met het 
realiseren van energiebesparingsplannen in com-

plexen, waarin een Vereniging van Eigenaren beslist 
over investeringen, benadrukt het belang van investe-

ren in de sociale aspecten en de technische aspecten 

van een goede collectieve ingreep.  

Bij voorgenomen verkoop wordt aangeraden om aspirant 

kopers (de huidige bewoners) te betrekken bij het op-
stellen van meerjaren onderhoudsplannen en bij het 

verzorgen van passende financiering voor de ingrepen. 
Een hypotheekverstrekker kan bijvoorbeeld rekening 

houden met een voorgenomen verbetering, als er een 

degelijk plan ligt dat waarde verhoging belooft. 
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Samenwerking in de keten 

Het zijn vooral aannemers en installateurs die op ver-
trouwensbasis langdurig willen samenwerken met 

opdrachtgevers. Dit is uit eigenbelang, maar tegelijk 
ook een respons op de kwaliteitsverslechtering die 

ontstaat door aanbesteden en kiezen voor de laagste 

prijs. Als aannemers laag aanbesteden door tijdelijke 
omstandigheden, dan is er weinig kans op continuïteit 

en gaat veel kennis en investering in samenwerking 
verloren. Kwaliteit vergt samenwerking in de keten, 

de prijs is dan reëel voor beide partijen, op den duur 
niet duurder, op de korte termijn soms wel en soms 

niet, afhankelijk van het lange termijn perspectief. 

Voor samenwerking met aannemers geldt wat ook voor 
bewoners geldt: als je niet permanent investeert in 

een goede relatie, dan kun je niet van elkaars kennis 
en betrokkenheid gebruik maken en is er eerder wan-

trouwen dan vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor 

een transparante prijsvorming en voor goed werken-
de afspraken om na een planmatige verbetering in 

later stadium de woningen van de weigeraars bij mu-
tatie op gelijke wijze aan te pakken.  

Er is bij de aannemers en installateurs veel kennis aan-
wezig. Via bouwteams kan deze kennis gemobiliseerd 

worden en dat is waardevol. Bouw wel een stop/

doorgaan moment in op basis van afspraken vooraf 
over succesfactoren en toetsingscriteria. Elke partij in 

de keten zou transparant moeten werken en aan op-
drachtgevers inzichtelijk moeten maken welke meer-

waarde zij biedt met betrekking tot het borgen van 

kwaliteit. De onderhoudsbedrijven benadrukken dat 
verminderde onderhoudskosten, bijvoorbeeld door 

vernieuwing van apparaten en wegnemen van schim-
melrisico, ook baten zijn.  

Meerjaren Onderhoudsplanning 

Veel huurdersorganisaties die op positieve wijze met 
eigen verbetervoorstellen komen, krijgen van de ver-

huurder te horen dat het niet in de planning past en 
dat men nog jaren moet wachten. De MJOP wordt 

onterecht als statisch beleid gehanteerd. Aanbevolen 
wordt om meer flexibiliteit in te bouwen. Leg MJOP‟s 

goed uit aan huurdersorganisaties, zodat zij begrijpen 

waar ruimte in die programma‟s zit en hoe ze invloed 
uit kunnen oefenen.  

Werk met een ketenbenadering, waarin prestaties als 
energiezuinig werken en duurzaamheid als doel be-

noemd worden.  

Zelf doen of uitbesteden 
Woningcorporaties besteden specifieke taken steeds va-

ker uit. In de loop van enkele decennia is het cv on-
derhoud, schilderwerk en ook al klein onderhoud uit-

besteed. Technische kennis en praktijkervaring ging 
verloren en maakte plaats voor procesmanagement en 

goed ‟inkopen‟, met als doelen kostenbesparing en 
goede kwaliteitsbewaking. Ook voor projecten worden 

externe adviseurs en projectmedewerkers ingescha-

keld. Het reguliere werk wordt door een vast team 
gedaan, alle uitschieters worden uitbesteed.  

Daar staat een andere beweging tegenover: taken die 
maatschappelijk gewenst zijn, maar niet door anderen 

worden ingevuld, worden zelf opgezet. Recente voor-

beelden betreffen het opzetten van kleine energiebe-
drijven. Omdat de terugverdientijd zich over een lan-

gere periode uitstrekt dan in de commerciële sector, 
kan een corporatie duurzame energieprojecten realise-

ren die voor energiebedrijven niet interessant zijn. Dan 
versmalt de vraag zich tot: wat doe ik zelf? Factureren, 

klantencontacten en beheer van woninginstallaties 

hoort al tot het domein van de corporatie. Wat daar-
buiten valt kan via externen ingehuurd worden, met 

een back-up van eigen personeel. 

Geld vrijmaken 
Woningcorporaties investeren geld op basis van een lan-

ge afschrijvingstermijn. Dat verkleint het financierings-
probleem. De grenzen verschuiven echter richting 

commerciële sector, mede doordat banken voorzichti-
ger zijn en veel corporatie met financieringsproblemen 

door geringe kasstromen te kampen hebben. Dan 
moet er op jaarbasis evenwicht zijn in kosten en ba-

ten. De verkoop van woningen loste veel financierings-

problemen op, maar momenteel niet. Wat blijft er dan 
over? 

Leaseconstructies over een korte periode: duurder 

maar hierdoor ligt de investering elders; 

Accent op aanpakken van woningen met de laagste 

labels, omdat huurverlaging dreigt en het dan beter is 
om tijdig te investeren; 

Verbetering naar nieuwbouwkwaliteit van alle wonin-

gen met een functioneel goed bruikbare indeling; dus 
koester alle eengezinswoningen en grote meergezins-

woningen. Verhoog vervolgens wel stapsgewijs het 

huurniveau; 

Verlenging van de afschrijvingstermijn, in overeen-

stemming met de huidige kwaliteit; 

Toepassing van „Te Woon‟-constructies, die het mid-

den houden tussen verkoop en verhuur; 

Overdracht van taken aan duurzame energiebedrijven. 
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De nieuwe woningcorporatie 
Een bewonersondersteuner hield op de manifestatie een 

pleidooi voor de coöperatieve gedachte, die zou kun-
nen leiden tot oprichting van nieuwe, echt coöpera-

tieve woningcorporaties.  

Coöperatief bouwen kan ook coöperatief verbeteren 

worden. Dat vraagt om specifieke VVE-vormen, geïn-
spireerd op ecologische nieuwbouwprojecten en 

kraakpanden die door de bewoners zelf zijn opge-

knapt. Sociale projectontwikkeling is het door bewo-
ners zelf laten ontwikkelen van projecten, gefacili-

teerd door de corporatie in de vorm van garanties, 
kennis en netwerken. 

Verder gaan met het uitbesteden van beheer: sociale 

duurzaamheid koppelen aan mede-management door 
bewoners van onderhoud en beheer. Dat kan via een 

proces dat gaat van participatie naar coöperatie, ofte-
wel samen produceren, samen vastgoed, groen en 

voorzieningen beheren. 

Een trend die aandacht verdient is het inzetten van 

nieuwe sociale media voor de communicatie met be-

woners: op email gebaseerde communicatie met een 
klantenpanel blijkt erg goed te werken.  

Creatieve bijeenkomsten organiseren met nieuwe doel-
groepen inclusief allochtone bewoners: moeders, kin-

deren, scholen, jongeren. Doel is het stimuleren van 

nieuwe ideeën, deze met de trekkers uitwerken tot 
projecten. De trekkers vormen de nieuwe sociaal ac-

tieve kern van een buurt. 

Nieuwe impuls geven aan collectieve warmtelevering, 

collectieve ventilatie, vanwege comfort en inzetbaar-

heid van duurzame energiebronnen. 

Vooruitblik 

Tijdens de manifestatie werd de vraag gesteld: hoe nu 

verder? Dit verslag is een afsluiting van de dag en luidt 
tegelijk een nieuwe start in. Energie en woningkwali-

teit  is een thema dat voortdurend in ontwikkeling is 
en de deelnemers aan de manifestatie zijn er zo inten-

sief bij betrokken, dat uitwisseling vraagt om meer dan 
een eenmalige ontmoeting in een intervisiegroep. Het 

voorstel is om fysieke ontmoeting (een nieuwe bijeen-

komst in 2012) te combineren met digitale ontmoe-
ting. Voor de digitale ontmoeting wordt de website 

wk2020.nl ingezet, een LinkedIn groep ingericht en 
gebruik gemaakt van andere middelen zoals e-mail en 

Twitter. 

De discussie kan doorgaan met vragen en antwoorden, 
zoals in dit verslag gepresenteerd. Veel vragen zijn 

onvoldoende beantwoord. In de conclusies zijn nieuwe 
strategieën voorgesteld, waarover discussie gevoerd 

kan worden.  

Op de manifestatie kwamen nauwelijks onderzoeksresul-

taten aan bod. Onderzoekers hebben behoefte aan 

feedback op hun onderzoeksresultaten. Onderzoekers 
kunnen ook digitaal en fysiek ontmoeten: via expert-

meetings of uitwisseling van materiaal op de site. 

Het was een bewuste keuze om nu de praktijkmensen in 

het middelpunt te zetten. Het was hoog tijd om hen 

aan het woord te laten en die behoefte blijft onvermin-
derd groot. Er is kennisbehoefte, er is een zoektocht 

om motivatie met anderen te delen, en om plannen 
met hoge kwaliteit te realiseren.  

Er is behoefte aan kennis over stimulerende voorbeelden. 

Dat hoeven geen demonstratieprojecten te zijn, ook 
gewone projecten kunnen als inspiratie dienen: als er 

maar resultaten op het terrein energiebesparing en 
woningkwaliteit geboekt worden. Naast korte beschrij-

vingen van projecten kunnen inspirerende vormen van 
aanpak, van financiering en ook interessante visies van 

mensen anderen op weg helpen.  

 

 

    Daarom besluit  
    deze vooruitblik  

    met twee verzoeken:  

 
    geef complimenten  

 
    en werk samen  

 
    (zie volgende pagina). 
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1. Geef complimenten 
Geef elkaar complimenten en verwerk daarin een uitno-

diging om gegevens uit te wisselen. Ik geef hierbij 
een voorbeeld: 

“Ik geef een compliment aan Aramis AlleeWonen in 
Roosendaal vanwege de passiefhuisrenovatie en de 
nieuwbouwwoningen in passiefhuiskwaliteit. Met de 
grootschalige aanpak leveren jullie in één klap een 
grote impuls aan deze energiezuinig strategie die ook 
een hoog comfortniveau en een goed binnenmilieu 
kan opleveren. Niet alleen hebben jullie grote proble-
men overwonnen, zowel financieel als technisch, 
maar met jullie doorzettingsvermogen is een nieuwe 
innovatieve industrie geprikkeld om met producten te 
komen die passen in energiearme woningen. De 
Kroeven is een showcase, prachtig om te zien. In de 
komende tijd zullen bewonerservaringen beschikbaar 
komen en ervaringen met beheer van installaties. Ik 
nodig Aramis AleeWonen uit om anderen op de hoog-
te te blijven stellen van de gemaakte keuzes en om 
nieuwe kennis uit te wisselen uit de gebruiksfase.”  

2. Werk samen 
Werk samen en zet regionale netwerken op. In allerlei 

regio‟s functioneren netwerk van mensen die georga-
niseerd zijn rond duurzame renovatie. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan Regionet in Delft, het Duurzaam Re-
novatie netwerk Arnhem-Nijmegen, VIBA Noord in 

Groningen en SVE in Den Bosch. Ook adviesbureaus 
vormen samen met opdrachtgevers een netwerk, zoals 

het OTB en de participanten in het onderzoekspro-

gramma WK2020 een netwerk vormen. Door netwer-
ken te koppelen ontstaat een platform om veel kennis 

op te bouwen en uit te wisselen. Vanuit deze netwer-
ken zouden we volgend jaar samen een fysieke ont-

moeting kunnen organiseren. De aanloop ernaartoe 

gebruiken we voor het verzamelen van goede voor-
beelden en het aanscherpen van de discussie.  

Twee verzoeken: 
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Reacties zijn welkom:  
e.hasselaar@tudelft.nl 

Zie verder www.wk2020.nl 
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