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Programma 

10.20  Flitspresentaties, plenair 

11.20  pauze 

11.45  intervisie I in subgroepen 

12.45  intervisie II in dezelfde groepen 

13.30 lunch 

14.30 van intervisieresultaten naar workshops, plenair 

15.00 workshops: 

  1. organisatie van de corporatie 

  2. beleidskeuzes van de corporatie 

  3. bewoners 

  4. innovaties in techniek en proces 

16.15  afsluiting en borrel 
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Emotionele agenda 

• Flitspresentaties: inspiratie en gelijk richten 

• Intervisie I: persoonlijke vragen en antwoorden 

• Intervisie II: de eigen organisatie  

• Workshops: praktisch beleid gericht op oplossingen 
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Flitspresentaties 

• Bel   3 minuten 

• Stop  binnen 3,5 minuut 
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Grote moderne corporaties en energieopgave 

 

Pablo van der Laan 
Directeur Onderhoudsstrategie & Aanbesteding  

 

Energie duurzaamheid bestaande woningvoorraad  

80.000 woningen regio Amsterdam 

 

 



Groot maakt blij 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot (80.000) maar lokaal verankerd (8) 

300 miljoen investeren  

110  miljoen onderhouden 

Aantrekkelijke partner voor grote partijen 

Eigen denkkracht – groot werkveld 

Proeftuin voor innovaties 

Massa kunnen maken 

  

 

 

 

 

 



Hoge ambities/nieuwe taakvelden  

 

 

 

 

 

Goede woningen en diensten op maat 

Woongenot in leefbare wijken 

Keuzevrijheid en wooncarrières 

Talentontwikkeling en sociale stijging 

Ontwikkelkracht voor sociaal duurzame wijken 

 
Bron: met ziel en zakelijkheid, Ymere, 

Ondernemingsstrategie 2010-2015 

 



Grote uitdaging 
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in 2010 

40 % huurders  

incassoproblemen 
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De opgave is de 

bestaande 

voorraad (25000) 



Goede woning = energiezuinig 

                                           Toekomst: 

• Energiestijging >>> huurstijging 

• Alternatieve duurzame energieopwekking  

• Electra- en warmtenetten (WKO/SW) 

  als energiedrager 

Opgave: Integrale benadering woonlasten 

zonder overheid  

  

 

 

 

 

 

 

 



Aanpak 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne denktank en netwerk opgezet 

Intensieve samenwerking met stakeholders  

Innovatie in samenwerking / comaking 

Innovatie in techniek - proeftuin 

Participatie in onderzoeksprogramma’s 

Nieuwbouw geen extra eisen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Vragen Ymere  

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klant heeft probleem maar geen vraag 

 

Hoe kunnen we onze klant benaderen  ? 

 

Hoe maken we van duurzaamheid business ? 
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Gerard Brugman 
stafmedewerker Wonen & Vastgoed 

beleid en innovatie 

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie 



2002-2003 

Een eigen energiebron voor 

elke woning! 
 Ca. 20 m2 PV = 2560 WP  

 

364 woningen:  - Nieuw dak 

    - HR ketel 

    - Warmtepompboiler 



Huurverhoging Ca. 20 en 25 € p.m. 

 Betrokkenheid bewoners verkrijgen 
• enthousiaste projectleider ingehuurd 

• overleg met huurdersvereniging/bewonerscommissie 

• bewonersinformatieboekje  

• eerst 4 proefwoningen 

• inloop-informatieavonden met alle betrokken partijen 

• nieuwsbrief naar bewoners de Woonmensen 

• waarmaken wat je belooft!! 

 





Bewonersinformatie en resultaat 
• duidelijkheid werkzaamheden/veranderingen 

• alle vragen vooraf 

• aanwezigheid deskundigen/uitvoerende partijen 

• vaststellen knelpunten en wegnemen bezwaren 

• bewust maken energiebesparende maatregelen  

• betrokkenheid leveranciers bij bewoners 

• snellere acceptatie maatregelen, inclusief huurverhoging 

  70 % handtekening na bewonersavond 



Uitvoering 

• zo weinig mogelijk overlast bewoners 

• ‘s morgens het dak eraf, ‘s avonds woning regendicht 

• goede informatie/communicatie met bewoners 

- nieuwsbrief 

- bewonersinfo brief (5 werkdagen voor uitvoering) 

 • beperkt mandaat om oud zeer op te lossen 



Motivatie tussentijdse 

huurverhoging 

moet uitgelegd 
worden aan de 

bewoners!! 

 

bewonersvoordeel 
(zie rekenschema) 
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initiatief om voorschotbedrag direct te 
verlagen 

overleg met energieleverancier   



De keus voor  

een zonnige toekomst  

is aan u! 

 

 

Succes 



WK 2020 – Praktijkprogramma Woningcorporaties  23 | 24 

3 



Duurzame renovatie door 
woningcorporaties 

Frans Versteeg 

SEV Energiesprong 

WK2020 – Manifestatie 29 maart 2011 – De fabrique, Utrecht 
Energie en woningkwaliteit, wat beweegt de mensen in de corporatiesector? 



 Thema 

     

Ontwikkeling van een nieuw afwegingskader  

om duurzame renovaties (“Hoog Niveau 
Renovaties”) binnen woningcorporaties 

aantrekkelijker te maken en daarmee beter 
strategisch portfoliobeleid te realiseren 



Context 

• Woningcorporaties krijgen steeds meer problemen met 
betaalbaarheid van vastgoedportfolio 

• Vraagstuk van stijgende energiekosten wordt 
voortdurend pregnanter 

• Corporaties zitten gevangen in regelgeving en binnen 
knellende financiële kaders 

• Investeringsfocus zijn nog vooral gericht op nieuwbouw 
• Weinig aandacht voor lange termijn, strategisch 

portfoliobeleid: maximaliseren of optimaliseren van de 
vastgoedwaarde op lange termijn  

• Investeringskosten zijn nog altijd moeilijk te verhalen op 
bewoners  



Probleemstelling 

• Hoe kan een nieuw financieel afwegingskader 
eruit zien? 

• Wat zullen de gevolgen zijn voor de interne 
organisaties? 

• Hoe kunnen corporaties hierover met externe 
stakeholders communiceren? 

• Wat zijn de randvoorwaarden voor CFV en 
WSW? 

 



Aanpak SEV 

• Bundelen van (beste) bestaande initiatieven – het 
wiel vooral niet opnieuw uitvinden!  

• Interviews met experts en stakeholders van 
woningcorporaties 

• “Open Space” bijeenkomst(en) om nieuw 
beslissingmodel en afwegingskader te ontwerpen  

• Medewerking, ondersteuning en goedkeuring van 
CFV en WSW vooraf geborgd 

• Tijdsplanning januari tot circa september 2011 

 



Belang 

• Een nieuw rekenmodel voor investeringen in 
de bestaande voorraad kan: 

– nieuwe antwoorden bieden op de vele 
maatschappelijke, financiële en juridische 
ontwikkelingen die op woningcorporaties afkomen 

– grote bijdrage leveren aan investeringsbereidheid 
en waardevermeerdering van de vastgoed 
portfolio van woningcorporaties op lange termijn 



Vraag 

 

 

  Wat zijn voor u de belangrijkste ingrediënten 
van een nieuw beslismodel voor duurzame 

renovatie binnen corporaties?  
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Profijt van Duurzaamheid 

Peter van Hemmen 

Manager Stad 

Woonbron Delft 



Energie verkeerd gericht 

• Verkrijgen medewerking van bewoners 

• Huurverhoging bij verbetering 

• Ingewikkeld rekenwerk 

• Beperkte investeringsruimte 

• Schijnbare winst 

• Draagvlak bereiken kost geld en tijd 

• Tevreden bewoners? 

 



Complex 100 woningen 

• Van label D naar label B 

• 30 jaar exploitatie 

• Ongeveer €40 besparing op energie p.m. 

• Voorgestelde huurverhoging €25 p.m. 

• Investeringsruimte huur = €2000 

• Bij mutatie naar 95% max redelijk 

• Uiteindelijk verschil €100.000 op totale 
investering van 5.5 miljoen 



Stelling 

• Investeren in duurzaamheid 

(energiebesparing) in bestaand bezit kan 

veel beter zonder huurverhoging want dit 

leidt tot tevreden bewoners die graag 

meewerken voor een relatief gering 

bedrag  
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Kiezen voor verbetering bij  

kortdurende leegstand (bij mutatie) 

Arno Oldenmenger 

Teamleider Onderhoud  



De Woonplaats 
 

• Vastgoedonderneming met een maatschappelijke doelstelling 

 

• Bezit; 

 -Enschede        ca. 11.500 vhe’s 

 -Groenlo, Aalten en Winterswijk  ca.   5.500 vhe’s 

 -Landelijk         ca.   1.500 vhe’s 

 

• Actief verkoop beleid 

 

 



Energiemaatregelen uitvoeren bij een    
mutatie bij grondgebonden complexen 

 
Doel van de Woonplaats; 

Stimuleren van vraagsturing. Klanten informeren en uitdagen om 
tot energiebesparende maatregelen over te gaan. In vooraf 
geselecteerde complexen worden de mutatiewoningen 
verbeterd en als energiewoning ingericht.  

 

•Totaal ca. 9.000 Vhe’s ≤ label C 

•Mutatiegraad totaalbezit ca. 10% 

•Waarvan 61 % ≤ label C 

 

 

 



Voor aanpak 
 
 

Na aanpak 
 
 



• Complexen ≤ label C selectie; 

• Strategisch prioriteren; 

• Mogelijkheden tot huurverhoging vastleggen; 

• “Aannemer” selectie; 

• Aanbesteden op output; 

• Opdracht op output/labeldoelstelling; 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 



Voordelen voor de verhuurder: 

 

• Investeringskosten in de huur te verrekenen; 

• Geen 70 procent-eis; 

• Geen kostbare bewonersinformatie trajecten; 

• Verhuurbevorderend (hogere woonkwaliteit); 

• Stimulerend voor de omgeving (vraagsturing bevorderen); 

• Verkrijgen van energiepakketten; 

• Kennis borging door “aannemer” te koppelen aan het 

complex; 

• Mogelijkheid makkelijk op te  

 schalen naar aanpak op complex  

 niveau. 

Label A 

Label B 

Label C 

• Alle onderstaande 
maatregelen 

• Isolatieglas (HR++) óf 

• Zonneboiler óf 

• PV-paneel 

• Spouwmuurisolatie 

• Dakisolatie 

• Balkonvloerisolatie 

• Vraaggestuurde ventilatie 



Voordelen voor de aannemer; 

 

• Ontwikkelen van kennis op energetisch gebied; 

• Kennis opdoen van het complex; 

• Kennisvergaring door “proefwoning” ook door aannemer. 

 

Voordelen voor de nieuwe huurder; 

 

• Lagere energiekosten (geen garantie); 

• Beter binnenmilieu 

• Hoger wooncomfort 

 

 



Nadelen: 

 

• Uitvoering kan minder kosten efficiënt zijn; 

• Versnippering van energetisch bezit; 

• Data beheer. 

 

 





Bedankt voor uw aandacht ! 

 

 

 
www.youtube.com/watch?v=PcL1oJ6lHxs 
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Ben Peters 

afd. strategie & organisatie 

sociaal beheer, ontw. en participatie 

 

Participatie: een plicht of gratis 

advies? 



 10.000 woningen  

 8.500 in Gouda 

 1.500 in Bodegraven 

 Gevarieerd bezit (1924 – 2011) 

 100 clusters / complexen 

 

 



 

 Geborgd in PA gemeenten 

 HR ketels en isolatieglas  
levert 1.05.000 m3 gas op 

 Na-isoleren 550.000 m3 

 Onderzoek over resterende  
240.000 m3 

 Totaal 1.840.000 m3 

 

 

In 2018 < 20% gasverbruik t.o.v. 

2007 / 2008 



Hoe borg je de wens van de klant?  

 Door inventarisatie van de wensen tijdens de 

voorjaarsoverleggen bewonerscommissies; 

 Door interne beoordeling en toetsing van die 

wensen door collega’s afd. Vastgoed 

 Door wensen te integreren in MJOB 

 Isolerende maatregelen zoveel mogelijk koppelen 

aan (groot) schildercyclus 

 Investering van € 12,7 mljn (HR, isoglas en 

dak/vloer isolatie periode 2011 – 2015 (7200 vhe’s) 

 

 



Manage de verwachtingen!  

 Zeg wat je doet en doe wat je zegt! 

 Leg uit waarom wensen niet, niet helemaal of later 

worden gehonoreerd 

 Sluit zoveel mogelijk aan bij de eigen 

begrotingscyclus van de betreffende clusters 

 Luister, spiegel, reflecteer 

 Leg uit wat bewoners zelf kunnen doen aan 

energiebesparing (spaar/LED-lamp, 

gebruikersgedrag) 

 

 



Wie betaalt de investering?  

 De overheid met milieu- of projectsubsidies? 

 De corporatie vanuit de reguliere kasstromen? 

 De huurder omdat de woonlastenquote na het 

treffen van energiebesparende maatregelen 

gunstiger wordt? 
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Barbara Klomp 

Beleidsmedewerker energiebesparing 

Woonbond 



Bespaar energie met de Woonbond 

 

Doel:  

activeren en ondersteunen 

huurders(organisaties) bij energiebesparing 

 

Werkwijze: 

Instrumenten en voorlichting om deskundigheid 

te bevorderen 



Instrumenten 

 

•Woonlastenwaarborg 

•Energiebus 

•Energieconsulent 

•Second opinion 

 

   

 Huurders nemen zelf het initiatief! 



Overeenkomst  koepel 

•Schagen Wooncompagnie 

•Samenw. huurdersorganisaties 

•Huurverhoging 50% investering 

•Max 60% besparing 

•Lagere woonlasten 

 



Energiebus 

  



Energiebus  

•L-flat Zeist 

•De Kombinatie 

•726 woningen 

•Bewoners hebben klachten 

•Advies energiebus 

•Toepassing woonlastenwaarborg 

•77% instemming 



Energiebus  

•Potgieterstraat Utrecht 

•Mitros 

•Gaskachels 

•Enkel glas  

•2010 renovatie 
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Eigen energiebedrijf voor nu en 
later 



            

 Argumenten pro 

– Kosten beheersing 

– Eigen keuze soort 

duurzame bron 

– Resultaten maken 

duurzame investeringen 

mogelijk  



            

 Argumenten contra 

– Geen ervaring 

– Geen service apparaat 

– Geen core business 



            

 Organisatie aanpassingen? 

– Factureren van energie ipv huur 

– Debiteuren bewaking aanpassen 

– Afrekenen van voorschotten 

– Website als communicatie medium 

– Meters op afstand uitlezen 

– Medewerkers efficiënt inzetten  



            

 Risico’s  

– Financiering  

– Te weinig kennis ( 

gericht inhuren) op het 

gebied van  

 techniek 

 Juridische zaken 

 Automatisering 

 Prijsvorming  



Inzicht in processen draagt bij aan 
het succes 



WK 2020 – Praktijkprogramma Woningcorporaties  69 | 24 

9 



 

Anton de Vilder  

Commissie van Toezicht 



Verduurzamen VvE 
 44 jaar oud 

 

 Achterstallig onderhoud 

 

 Van 100% verhuur naar 85 % eigenaren 

 

 Geen reservefondsen 

 

 Goede raad is duur 



Verduurzamen VvE 
 Uitgangspunten: 

 

 Duurzaamheid/Leefbaarheid 

 

 Borging van kwaliteit 

 

 Borging van investeringswaarden 

 Niet alleen kapitaal 

 Maar ook met name technisch 



Verduurzamen VvE 
 

 Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RVO)                                 
 Conditiemeting NEN-2767 

 
 Garantie op kwaliteit 

 
 Niet alleen technisch (waarden) 

 
 Bovenal financiën lagere kosten op termijn 

 
 Aannemer staat werkelijk garant 



Verduurzamen VvE 
 

 Normale investering                                           
(conventioneel onderhoud/vernieuwing) 

 

 Snel verlies van waarden (degradatieproces) 

 

 Bij oplevering direct conditieniveau 2 (maximaal) 

 

 Na garantieperiode 100% risicodrager 



Verduurzamen VvE 
 Door toepassing RVO-model 

 Niet alleen borging op kwaliteit 

 Maar ook op technische waarden 

 Financieel beheersbaar 

 

 Langdurige RVO-onderhoudscontracten 

 Looptijd 30 jaar (bij technische installaties) 

 Daardoor borging van technische waarden 



Verduurzamen VvE 
 RVO-model 

 
 Prestatie-eisen (KPI’s) 

 
 Prestatie-normen 

 
 Bonus/malus 

 
 Eenheidsprijzen (alleen indexering toegestaan) 

 
 U bent niet langer de melkkoe 



Verduurzamen VvE 
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 Meer comfort 

 Minder stookkosten 

 Op korte termijn een positief resultaat 

 



 Betere verhuurbaarheid 
◦ woonlasten omlaag 

◦ wooncomfort verhogen 

 Reductie CO2-uitstoot 

 Betere energielabels 

 Hogere huurinkomsten 

 

 



 Heeft onderhoud en budgetten voor meerjaren 
gepland 

 Kan niet alles tegelijk 
 
Het kan dus wel 10 jaar duren voor aanpak past in 
de planning 

 
 
 
 Slecht voor het milieu 
 



 70% van de huurders overtuigen om: 
◦ Huurverhoging te betalen 

◦ Voor meer comfort en 

◦ Minder stookkosten 



 Realisatie  afdwingen als onduidelijk is  ? 
 wat het kost 

 wat het oplevert 

 

Een EPA advies kost per woning € 200 

 

 

 

En zelf rekenen is geen optie 
 
 

 

 



Huurder maakt kenbaar: 

 Wensen 

 Maandbudget  

 Perspectief gezinssituatie 

 

 

 Meerjaren overzicht voor het complex met 
kosten en baten van diverse maatregelen met 
diverse termijnen 
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Gedrag, keuzes en 

energieverbruik van woningen 

 

prof. dr. ir. Anke van Hal 

 



 

Waarom besluiten maar weinig 

mensen hun woning 

energiezuiniger te (laten) maken? 

(en hoe krijg je ze wel zover?)  



 

3 recente projecten op dit gebied:  



 

1 aanpak:   
stap 1.  

Het behartigen van de belangen van betrokken partijen 

(mensen hier en nu)  

stap 2.  

op een manier waar mensen daar  

en later (en dus het milieu in algemene zin)  

bij gebaat is  

stap 3. 

en die economisch aantrekkelijk is 

 

DE FUSIE VAN BELANGEN 



 

Vereiste: 

 

Niet alleen kennis van kosten en 

techniek maar ook veel kennis op 

gedragwetenschappelijk gebied 

 

 



 

Bijvoorbeeld: 

 

Argumentatie op basis van 

terugverdientijden gaat o.a. 

voorbij aan 

 
het fenomeen verliesaversie 

 

lagere waardering van  

uitgestelde beloning 

 



 

Bijvoorbeeld: 

 

De invloed van vertrouwen 

en goed voorbeeld wordt 

vaak onderschat 

 
Uit “Eerst bewonersbelangen…”: 

De stap ‘werken aan geloofwaardigheid  

en vertrouwen’ komt voor de stap  ‘integreren 

duurzaamheidsaspecten in lopende activiteiten’ 



 

Bijvoorbeeld: 

 
Aan de grote invloed van kleine ingrepen in de directe 

woonomgeving wordt vaak voorbij gegaan 

Uit “Smaaktest Haarlem”, van Faro architecten:  

 



3. Kennis van de financiele consequenties 
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Jan Blijenberg 
adjunct directeur 



Tibo-Veen b.v. 

• E- en W-installaties 

• Woning en utiliteitsbouw 

• Sinds 1919 

• 100 medewerkers 



Projecten 
De Admiraal te Rotterdam 



Projecten 
230 studentenwoningen te Nijmegen 



Projecten 
De Uptown te Rotterdam 



Kwaliteitsbewaking 

 
•Voldoen aan de regelgeving 

•Scherpe prijs/kwaliteit 

•Korte bouwtijd 

•Lage exploitatiekosten 

•Tevreden klant/gebruiker 



Faalfactoren 

 
•Versnippering in de bouwkolom 

•Focus op de laagste prijs 

•Slechte voorbereiding 

•Gebrekkige communicatie 

•Afspraken niet nakomen 



Faalkosten 

 
•Bedragen ca. 10% v.d. bouwkosten 

•Verstoren het bouwproces 

•Lagere kwaliteit 

•Veroorzaken frictie en wantrouwen 

•Zijn het topje van de ijsberg 

 



De kosten van falen 

 
•Slecht comfort en storingen 

•Onvrede bij de gebruiker 

•Imagoschade bij opdrachtgever 

•Hogere exploitatiekosten 

•Vroegtijdige renovatie 



Succesfactoren 

 
•Integraal samenwerken 

•gemeenschappelijk doel 

•onderling respect en vertrouwen 

•synergie 

•teamgeest 



Proces 

FASE UITVOERINGVOORBEREIDING BEHEER



Proces 

BOUWKUNDIG VO - DO BESTEK BOUWKUNDIG

FASE UITVOERINGVOORBEREIDING BEHEER



Proces 

INSTALLATIES ONTWERP WERKTEK. INSTALLATIES

BOUWKUNDIG VO - DO BESTEK BOUWKUNDIG

FASE UITVOERINGVOORBEREIDING BEHEER

ONDERHOUD



Proces 

CONTROLE ONTWERP DEFINITIEF CONTROLE MONITORING

INSTALLATIES ONTWERP WERKTEK. INSTALLATIES

BOUWKUNDIG VO - DO BESTEK BOUWKUNDIG

FASE UITVOERINGVOORBEREIDING BEHEER

ONDERHOUD



Als je doet 

wat je altijd hebt gedaan 

Krijg je 

wat je altijd hebt gehad 



Kwaliteitsverbetering? 

kies het juiste proces 



Bedankt voor uw aandacht 
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Passiefhuisrenovatie, kan 
wel!  

Robert van Rede, projectleider Vastgoedontwikkeling, 29 maart 2011  



De praktijk 

• Neem huidige/toekomstige energielasten als 
uitgangspunt bij nieuwbouw en renovatie 

 

• Maximaliseer energiebesparing 

    - isolatie 

 - luchtdichtheid 

    - reductie verbruik door installaties (zonneboiler, 
warmtepomp, WTW 95% rendement) 

 

• zon (woningontwerp voor toepassing zonneboiler) 

 



Passief renoveren. Aan de slag… 

• Comfortabele binnentemperatuur in zomer en winter 

• Minimaal verwarmingssysteem (een enkele radiator of 
luchtverwarming i.c.m. gebalanceerde ventilatie) 

• Geen actieve koeling 

• Hoge mate van thermische isolatie 

• Zeer goede kierdichting  

• Gebalanceerde HR ventilatie 

• Zomernachtventilatie 

• Zonnecollector plus boiler  

 



Waarom passief renoveren 

 

• Visie Aramis AlleeWonen: beheersen van woonlasten en 
duurzaamheid zijn twee van de kernwaardes  

• Stijging energiekosten. Huur is beheersbaar 
Energiekosten niet.  

• In stand houden betaalbare woningvoorraad door 
toepassen van maximale energiebesparende 
maatregelen.   

• Samengevat: van huurlasten naar woonlasten  

 



Renovatie: twee methodes 

Methode 1: 

• Fundering isoleren 

• Isoleren begane grond vloer 

• Slopen buitenspouwblad 

• Plaatsen houtskelet wanden inclusief kozijnen 

• Dak vervangen 

 



Renovatie: twee methodes 

Methode 2: 

• Fundering isoleren 

• Isoleren begane grond vloer 

• Vlak maken van de buitengevel  

• Kozijn vervanging  

• Dak vervanging 

• Aanbrengen buitengevel isolatie inclusief stucwerk 



Integrale woonkwaliteit           
Tevreden bewoners 

 
• Aangename en constante 

binnentemperatuur zomer en 
winter  

• Voldoende daglicht 

• Voortdurend toevoer van 
gefilterde verse ventilatielucht 

• Geen koudestraling of tocht 

• Geen condensatie of schimmel 

• Geen stof en huismijt 

• Zeer lage energierekening 

 

 



Beelden zeggen meer dan duizend 
woorden……………… 



  





  



 



Conclusie: Passiefhuisrenovatie, kan wel! 

 





 



Conclusie: Passiefhuisrenovatie, kan wel! 



Dank voor uw aandacht 
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Meten van effecten van beleid 
 

Op papier weten we veel… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Colnot - Beleidsadviseur Vestia Groep 



Energiebesparing – waarom? 

 

Primaire taak corporatie 

1. Woonlasten 

2. Woonlasten 

3. Woonlasten 

4. Comfort 

5. CO2-besparing 

 

 

 



Energiebesparing – waarom? 

 

Primaire taak corporatie 

1. Woonlasten 

2. Woonlasten 

3. Woonlasten 

4. Comfort 

5. CO2-besparing 

 

Waarom meten? 

1. Scherpe afwegingen: 

 - Veel energielastenbesparing voor huurders 

 - Tegen lage kosten voor de corporatie 

2. Bewustwording huurders: 

 - Bij reno: overtuigen 70% 

 - Voor woningzoekenden: bewuste keuze voor zuinige woning 

 - Werkt (hopelijk) door 

 

 



Energiebesparing – Hoe te meten? 

 

Welke indicator(en)?  Welke tool(s)? 

Energiebesparing: 

• Labelstappen 

• CO2-besparing 

• Gasverbruik 

Financieel: 

• Investeringen 

• Woonlastenreductie 

 



Energiebesparing – Hoe te meten? 

 

Welke indicator(en)?  Welke tool(s)? 

Energiebesparing: 

• Labelstappen   VABI 

• CO2-besparing  VABI 

• Gasverbruik   VABI 

Financieel: 

• Investeringen   VABI 

• Woonlastenreductie  VABI 

 

 

 



Energiebesparing – Hoe te meten? 

 

Welke indicator(en)?  Welke tool(s)? 

Energiebesparing: 

• Labelstappen   VABI ??? 

• CO2-besparing  VABI ??? 

• Gasverbruik   VABI ??? 

Financieel: 

• Investeringen   VABI ??? 

• Woonlastenreductie  VABI ??? 

 

 

 



Energiebesparing – Hoe te meten? 

 

Welke indicator(en)?  Welke tool(s)? 

Energiebesparing: 

• Labelstappen   VABI ??? 

• CO2-besparing  VABI ??? 

• Gasverbruik   VABI ??? 

Financieel: 

• Investeringen   VABI ??? 

• Woonlastenreductie  VABI ??? 

 

 

 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Voorbeeld: indicatie energiekosten woonkrant/woonnet  

• Analyse op basis van VABI 

 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Voorbeeld: indicatie energiekosten woonkrant/woonnet  

• Analyse op basis van werkelijk verbruik 

 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Voorbeeld: indicatie energiekosten woonkrant/woonnet  

• Analyse op basis van werkelijk verbruik 

 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
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 e
n
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Energielabel A 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
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Energielabel B 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
rk

e
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 e
n
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Energielabel C 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
rk

e
li
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 e
n
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v
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Energielabel .. 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
rk

e
li
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 e
n
e
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ie
v
e
rb
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ik

 

EnergieIndex .. 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
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 e
n
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ik

 

1-persoonshuishoudens 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
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rk
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 e
n
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2-persoonshuishoudens 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
rk
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..-persoonshuishoudens 



Woonlastenreductie – Hoe te meten? 

 

Wat vonden we? 

 

W
e
rk

e
li
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 e
n
e
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ie
v
e
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ru
ik

 

Bouwjaar/type .. 



Conclusie 

 

Energieverbruik in woonkrant/woonnet? 

• Onder GROOT voorbehoud 

 

Wat weten we? 

• Over berekend energieverbruik: heel veel 

• Over werkelijk energieverbruik: heel weinig 

 

Is dat een probleem? 

• Ja 

• Nee 

 

Hoe nu verder? 

• Aan de slag! 

• Gaandeweg methodes verfijnen 
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Patrick Tielkes - Stichting Duurzaamheidbarometer 

29 maart 2011 



Duurzaamheid en de dagelijkse 
praktijk 

• Geen hype 

• Onderwerp is veelomvattend 

• Vaak complexe vraagstukken 

• Sector worstelt met duurzaamheid 

 



Een initiatief van… 

Ondersteund door  



Doel duurzaamheidbarometer 

• Objectief en resultaatgericht aansturen op 

verduurzaming van bouwen en wonen 

• Zicht op duurzaamheidprestaties: 
 

 Weten waar je staat 

 Stellen van doelen 

 Voortgang monitoren 

 Onderling vergelijken 

 Verantwoorden 





Weergave resultaat prestatie 
per x jaar 



Stand van zaken 

  

 Methode ontwikkeld 

 Prototype ontwikkeld 

 Getest door 10 corporaties 

 Geëvalueerd 

 Projectplan vervolg, steun VROM 
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Energie & Duurzaamheid 

Specialisme of verspreide kennis in de organisatie 

 

Paul Tuijp 
Milieucoördinator, 

 Onderhoudsstrategie & Aanbesteding  

 
 

datum: 29 maart 2011 

 



Specialisme of verspreide kennis… 

 

• Kenniscentrum 

Advies en inspiratie 

 

- Specialisten worden  

ondergewaardeerd! 

De hoekstenen binnen 

de corporatie 

 

 

 

 



Specialisme of verspreide kennis… 

                                          Verspreide kennis is moeilijk(er)  
                                      te vinden; 

      

     Verspreide kennis is vaak  
    ontoereikend; 

  

     Verspreide kennis ontbeert 
    verantwoordelijkheid. 



De laatste sheet 

Wel:  
 

Gedeeld/verspreid

enthousiasme! 
 

Gedeelde/ 

verspreide 

 passie!! 



17 



Draaien aan de knoppen van duurzame exploitatie 

Veilig Wonen Energie Leven Milieu Toekomst 

rutges 
vernieuwt onderhoud & renovatie 

Dennis Rutges 



Veilig 

Wonen 

Energie 

Leven 

Milieu 

Geld 

Techniek 

Toekomst 

BALANS 



SCENARIO 1 

SCENARIO 2 

SCENARIO 3 

Veilig 
 

Wonen 
 

Milieu 
 

Geld 
 

Technie
k 
 

Leven 
 

Energie 
 

Toekom
st 

Afwegen       
Keuze 

BALANS 

SCENARIO 2 

SCENARIO 3 



Milieu 



Milieu 
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Pauze 

• Eerste bel: moderatoren en pitchers naar hun groepstafel 

• Tweede bel: iedereen naar intervisiegroep 
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Spelregels intervisie 

• Moderator voor strikte agenda- en tijdbewaking 

• Breng je eigen vraag of probleemstelling in: 

• energie en woonkwaliteit  

• gerelateerd aan het onderwerp van de pitch 

• Bij kennismakingsronde twee vragen/inbrengers kiezen 

• I. Persoon met vraag helpen 

• II. Krachtenveld rond vraag binnen de organisatie, inclusief wat je 
er zelf aan kunt doen  

• Luisteren en vragen stellen 
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Keuze intervisiegroep 

• Kies op basis van thema 1-17 

• 12 personen maximaal 

• Vol=vol, kies dan groep waar nog ruimte is 

• Pitcher in de intervisiegroep geen inleider, maar 
gelijkwaardig aan andere deelnemers 

• In kleine groep meer persoonlijke aandacht 
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nu pauze  

om 11.45 uur start intervisie 

tweemaal een belsignaal 

• Locaties: zie borden met nummering 1-17 en titel 

• 1-5 op de entresol 

• 6-14 in deze zaal 

• 15-17 in de ruimte achter de bar 
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Inbreng voor de conclusies 

 

Tijdens de lunchtijd 

Door de moderatoren per pitch: 

• 2 problemen + oplossingen 
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Workshops 

1. Organisatie van de corporatie (1, 2, 15, 16) 

2. Beleidskeuzes van de corporatie (3, 4, 5, 8, 9) 

3. Bewoners (6, 7, 10, 11, 14) 

4. Innovaties in techniek en proces (12, 13, 17) 
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lunch 
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Conclusies – 

1. Organisatie van de corporatie 

1 De grote corporatie 

 

 

 

2 De traditionele corporatie 
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Conclusies – 

1. Organisatie van de corporatie 

15 Duurzaamheidsbarometer 

 

 

 

16 Specialisme of verspreide kennis 
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Conclusies – 

2. Beleidskeuzes van corporatie 

3 Nieuw financieringsmodel 

 

  

4 Dilemma 70% instemming 

 

 

5 Mutatie-ingrepen 
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Conclusies – 

2. Beleidskeuzes van corporatie 

8 Eigen energiebedrijf 

 

 

 

9 Verkoop en VVE 
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Conclusies – 

3. Bewoners 

6 Overleg en participatie 

 

 

7 Bespaar met de Woonbond 

 

  

10 Zelfredzame huurders 
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Conclusies – 

3. Bewoners 

11 Gedragsverandering 

 

 

14 Monitoring werkelijk verbruik 



WK 2020 – Praktijkprogramma Woningcorporaties  186 | 24 

Conclusies – 

4. Innovaties techniek en proces 

12 Kwaliteitsbewaking 

 

 

13 Passiefhuisrenovatie 

 

 

17 Duurzaam onderhoud 
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Workshops 

1. Organisatie van de corporatie  

2. Beleidskeuzes van de corporatie  

3. Bewoners  

4. Innovaties in techniek en proces 

 

Discussie: 

• Wat zijn de grootste kansen? 

• Wat moet er gebeuren om de kansen te benutten? 


