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Projecten

1. Sturing geven aan energiebesparing in 
vastgoedbeleid en technisch beheer

2. Integrale milieu-impact van concepten voor 
renovatie en onderhoud

3. Energiegebruik en binnenmilieukwaliteit

4. Energie-infrastructuur op wijk- en blokniveau

5. Monitoring energiebesparingsbeleid

6. Kennisoverdracht
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Sturing geven aan energiebesparing

in vastgoedbeleid en 

technisch beheer

Vraagstelling: 

Hoe kunnen corporaties het energiebesparingsbeleid 
operationaliseren en  combineren met andere 
beleidsvelden, zoals het huur- en verhuurbeleid en 
het reguliere onderhouds- en investeringsbeleid?
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Sturing geven aan energiebesparing

in vastgoedbeleid en 

technisch beheer

Onderzoeksaanpak: 

• inventarisatie van methoden en analyse-instrumenten om 
energiebesparingsbeleid te operationaliseren - gereed

• inventarisatie mogelijkheden voor huurverhoging en voor 
subsidie – concepten te bespreken met begeleidingsgroep

• analyse van verwachte effecten op woningwaarde, 
woonlasten en woongenot – juist gestart

• inbedding energiebesparingsbeleid in reguliere 
werkprocessen – juist gestart
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Sturing geven aan energiebesparing

in vastgoedbeleid en 

technisch beheer

Voortgang:

• 3e bijeenkomst begeleidingscommissie gepland

Inventarisatie van methoden en analyse-instrumenten

• Waslijst aan instrumenten

• Overwegend software

• Veel methoden/instrumenten geschikt voor complex- of 
projectniveau, sommige methoden/instrumenten (ook) goed te 
gebruiken op portefeuilleniveau

• Weinig methoden die ingaan op inbedding in beleid 
(afwegingsmodellen, procesmodellen e.d.) � lacune?
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Integrale milieu-impact van 

concepten voor renovatie en 

onderhoud

Vraagstelling: 

• Wat zijn de milieueffecten van verschillende 
passiefhuis-, renovatie- en onderhouds-concepten?

• Welke concepten hebben een groot 
duurzaamheidpotentieel, en onder welke 
voorwaarden?

• Hoe kunnen corporaties werken aan lange termijn 
oplossingen voor milieuvraagstukken?
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Integrale milieu-impact van 

concepten voor renovatie en 

onderhoud

Onderzoeksaanpak: 

• Literatuurstudie 

• Interviews 

• Modelleerwerk met Simapro en Ecoinvent databases

• Scenarioanalyses
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Integrale milieu-impact van 

concepten voor renovatie en 

onderhoud

Voortgang:

• 1ste bijeenkomst begeleidingscommissie geweest

• Sloop/nieuwbouw versus renovatie:
• Voorstudie galerijflat Poptahof en blok Morgenstond

• Onderhoud en renovatie
• Belangrijke milieuparameters gedefinieerd voor gevelopeningen, 
daken, buitenwanden (en installaties)

• Passiefhuis
• Technologie inventarisatie, dataverzameling

2
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Integrale milieu-impact van 

concepten voor renovatie en 

onderhoud
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Integrale milieu-impact van 

concepten voor renovatie en 

onderhoud

Poptahof Morgenstond
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Energiegebruik en 

binnenmilieukwaliteit

Vraagstelling: 

• Zijn er significante verschillen in het vóórkomen van 
gezondheidsklachten in de verschillende typen 
woningen in de woningvoorraad van de 
woningcorporaties met verschillende 
ventilatiesystemen?

• Hoe kan het meest efficiënt en effectief sturing en 
voorlichting worden gegeven om problemen met het 
binnenmilieu in oudere woningen te voorkomen?
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Energiegebruik en 

binnenmilieukwaliteit

Vraagstelling (na 2009):

• Wat is de technische kwaliteit van de verschillende 
ventilatiesystemen in verschillende typen woningen?

• Is er een verband tussen de technische kwaliteit van 
ventilatiesystemen en geconstateerde 
gezondheidsklachten?

• Is er een verband tussen de leeftijd van een woning, 
het energiegebruik en de kwaliteit van de 
binnenlucht?

3
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Energiegebruik en 

binnenmilieukwaliteit

Onderzoeksaanpak:

Inventarisatie gezondheidsklachten

• Schriftelijke enquête onder bewoners

• Selectie woningen uit woningvoorraad 
woningcorporaties

• Stratificatie op kenmerken woningen

• Statistische analyse

3
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Energiegebruik en 

binnenmilieukwaliteit

Onderzoeksaanpak:

Sturing en voorlichting

• Literatuurreviews

• Interviews met experts

• Vragen over mogelijkheden voor sturing geven aan 
kwaliteit binnenlucht

• Lijst van aanbevelingen kwaliteitseisen en voorlichting

3
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Energiegebruik en 

binnenmilieukwaliteit

Voortgang: 

• 1e bijeenkomst begeleidingscommissie geweest

• Opstellen vragenlijsten

• Indeling woningvoorraad in onderzoeksgroepen

• Selectie woningen voor steekproef

• Opstellen vragen voor literatuurstudie en interviews 
met experts
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Energie-infrastructuur op 

wijk- en blokniveau

Vraagstelling: 

Onder welke technische, economische en sociale 
omstandigheden zijn warmtenetten haalbaar in 
bestaande wijken, welke technologieën zijn 
beschikbaar, en wat zijn de kansen en bedreigingen?

4

WK 2020 – Praktijkprogramma Woningcorporaties 18 | 24

Energie-infrastructuur op 

wijk- en blokniveau

Onderzoeksaanpak: 

• Literatuurstudie, 

• Interviews met betrokken partijen

• Data verzameling 

• Modelleertechnieken. 

Leidend tot een beslissingmodel voor corporaties.
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Energie-infrastructuur op 

wijk- en blokniveau

Voortgang: 

• 1e bijeenkomst begeleidingscommissie geweest

• Eerste rapport (eindscriptie Daan van Beekum) wordt 
begin juli opgeleverd

• Vergelijking van bestaande technologieën 

• Definitie van technische, economische juridische en sociale 
randvoorwaarden voor de toepassing 

• Technische en economische                               
optimalisatie van netten 

• Eerste versie beslissingsmodel
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Monitoring

energiebesparingsbeleid

Vraagstelling:

Hoe kunnen corporaties hun energiebesparingsbeleid 
monitoren en hoe verhouden de wensen en 
behoeften van corporaties zich onderling met elkaar 
en met de inhoud en opzet van landelijke monitor 
Energiebesparing Corporatiesector?

5
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Monitoring

energiebesparingsbeleid

Onderzoeksaanpak: 

• Inventarisatie ervaringen, wensen en behoeften 
individuele corporaties (te beginnen bij 
begeleidingscommissie)

• In kaart brengen van inhoud en voortgang landelijke 
monitor

5
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Monitoring

energiebesparingsbeleid

Voortgang: 

• 1e bijeenkomst begeleidingscommissie geweest

• Vragenlijst uitgezet bij deelnemende corporaties; 
onderwerpen: energielabeling, 
energiebesparingsbeleid, gegevensbeheer & 
monitoren

5

WK 2020 – Praktijkprogramma Woningcorporaties 23 | 24

Kennisoverdracht

Vraagstelling: 

• Hoe wordt actuele kennis over duurzaamheid ingebed 
in de organisatie? 

• Hoe worden de verschillende onderdelen van een 
organisatie (van beleidsmaken tot uitvoeren) 
gemotiveerd om duurzaamheid te integreren in hun 
werk?

6
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Kennisoverdracht

Aanpak

3 dagdelen (september/oktober 2009): 

1. Centrale vraag: WAT willen de “uitvoerders” binnen 
het werkveld (wat zijn de behoeften van de 
ontvangers)?

2. Centrale vraag: HOE wordt de brug geslagen?

3. Centrale vraag: wat zijn de ervaringen?

Voorbereidende bijeenkomst 18 juni.

6


