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Visie

• Antwoord aan de samenleving: 

ja, ik wil (wie wil er niet…..?)

- Wat wil ik dan?

- Hoe ga ik dat bereiken?



Wat wil ik?

• Fatsoenlijk geïsoleerde woningen (energiebesparing,CO2-
reductie); wat is dat

• Bestaande woningen

• Tempo

• Geld: wie betaalt

• Welke kwaliteit

• Kies: welke van bovenstaande zaken is leidend?



Wat wil ik?

• Fatsoenlijk geïsoleerde woningen (energiebesparing,CO2-
reductie); wat is dat: glas, spouw, dak, zo mogelijk vloer

• Bestaande woningen

• Tempo: 6-7 jaar

• Geld: wie betaalt: corporatie 50 %, max € 45 miljoen

• Kies: welke van bovenstaande zaken is leidend? 

Geld, totdat we meer zicht hebben (eventueel nieuwe 
keuze)



Hoe ga ik dat bereiken?

• Concreet plan van aanpak

• Boodschap: stap-voor-stap, gewoon beginnen / doen



Organiseren

• Ingewikkeld? Nee, in principe niet

• Maar: technische dienst, woondiensten, financiën, 
mandatering, portfoliostrategie, bouwfysische problemen, 
et cetera



Techniek, woondiensten

• Het komt er bij, terwijl het er niet even bij kan

• Tijdens renovatie? Tempo?

• Gelijk met schildersbeurt?

• Het komt er bij, terwijl het er niet even bij kan

• Deelname



• ‘Verkopen’ / 70 %

• Wegnemen drempels (bezoek 1-op-1, E-team, 
klussenteam)



Financiën, portfoliostrategie, bouwfysisch

• Wie betaalt wat: wat is onderhoud, wat is investering, 
afschrijvingstermijnen, wat reken je wanneer door?

• Portfoliostrategie, duurzaamheidstrategie: waar begin je? 
En welke kwaliteit streef je na? Bepaal je richting, niet alle 
details voor de lange termijn

• Bouwfysische problemen: maatwerk (hoe en aan wie 
doorberekenen)



Do’s en dont’s

• Maak keuzes

• Je neemt geen besluiten voor de eeuwigheid

• Zet vol in op communicatie en ondersteuning (ontzorgen) 
van klanten

• Als klanten meebetalen moet je denken in termen als 
‘verkopen’ van je product (marketing, reclame: wat is mijn 
voordeel)

• Denk na over de sturing: apart project of niet?



Do’s en dont’s (2)

• Begin alvast, maak fouten, stap voor stap beter worden op 
basis van het oplossen van problemen, leer!

• Als je het nog niet weet: zet de eerste stap op basis van je 
kennis van nu (en realiseer je dat je niet beter weet, maar 
wacht niet)

• En doe niet alsof je de wijsheid in pacht hebt ……….. “Ik 
weet het niet, maar ik DOE dit op basis van mijn gezond 
verstand” is een heel goede tekst.

• Project: er is slechts één persoon de ‘baas’, met een helder 
mandaat. Dan kun je tempo maken.


