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Voorwoord
De afgelopen jaren gingen wooncorporaties intensief aan de slag met het verduurzamen van de
woningvoorraad. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met
Energie. Na drie jaar stopt het programma Huren met Energie in december 2017. Vanaf juli 2014 bood
het programma ondersteuning door inzet van EnergieAmbassadeurs, nieuwbrieven, website,
bijeenkomsten en incompanytrainingen. De EnergieAmbassadeurs werkten regionaal en hielpen
corporaties bij tal van vraagstukken.
De inhoudelijke lessen uit Huren met Energie,
publiceerden we eerder in het inspiratiemagazine
Naar CO2-neutraal in 2050. In dit magazine tonen
we de resultaten vanuit Huren met Energie,
beschrijven we de ontwikkelingen rondom
duurzaamheid in de sector, evalueren we de
werkwijze van het programma en benoemen we de
grootste uitdagingen voor de toekomst.
De tevredenheid van de deelnemende corporaties
is de belangrijkste graadmeter voor het succes van
het programma. We laten in deze rapportage dan
ook meerdere corporaties aan het woord over hun
ervaringen met Huren met Energie en over hun
lessen en tips voor hun collega-corporaties.
Het team van Huren met Energie heeft de
afgelopen drie jaar met zeer veel plezier aan het
programma gewerkt. We blijven dat doen, via
andere wegen. Want de energietransitie is immers
pas net van start.
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1 Aanleiding en doelstelling Huren
met Energie
In 2012 ondertekenden Aedes, Vastgoed Belang, de Woonbond en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’. Het Nationaal
Energieakkoord bekrachtigt en faciliteert deze doelstellingen met een pakket aan maatregelen om de
realisatie te bevorderen. Voor de ondersteuning van corporaties bij het verduurzamen van hun
woningvoorraad stelde het ministerie geld beschikbaar. Daarvoor zette Aedes het Programma Huren
met Energie op. De coördinatie en uitvoering hiervan lag bij Platform31.
Huren met Energie is een driejarig programma dat liep van juli 2013 tot en met december 2017.
Belangrijk onderdeel van het programma is ondersteuning aan corporaties door de inzet van
EnergieAmbassadeurs, waardoor brede kennis op de juiste plek in het proces kan landen. Daarnaast
vindt kennisontwikkeling en -verspreiding plaats via bijeenkomsten, digitale media, ondersteuning van
netwerken en het opzetten van leergroepen.
Doelstellingen Huren met Energie
Het programma Huren met Energie heeft de onderstaande doelstellingen (afgeleid uit het SERenergieakkoord):
•

Optimalisatie energieprestaties woningvoorraad. Concreet: gemiddeld label B in 2020 (of
Energie-Index 1,25, oude rekenmethodiek)
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•

Bevorderen ambitieuze lokale prestatieafspraken

•

Stimuleren gebruik STEP en FEH

•

Lagere woonlasten: Concreet: afname van maandelijkse energiekosten na ingreep is groter of
gelijk aan de huurstijging

•

Uitfasering open verbrandingstoestellen

•

CO2-neutraal in 2050

Gedurende het programma verschoven de accenten tussen de doelstellingen. Na een succesvolle
campagne bijvoorbeeld, over het uit faseren van open verbrandingstoestellen in 2015, merkten we dat
corporaties het thema voldoende op de agenda hadden. Ook hadden zij voldoende tools aan de slag te
gaan. Het was voor het behalen van de doelstellingen uit het convenant niet meer nodig hier extra
aandacht aan te besteden. In dezelfde periode kwamen de prestatieafspraken als gevolg van de
nieuwe woningwet hoger op de agenda te staan. Aedes en BZK wilden in 2016 daarom dat we extra
inzetten op het bevorderen van ambitieuze lokale prestatieafspraken. Na het vaststellen van de
EnergieAgenda van minister Kamp ontstond er meer aandacht voor CO2-neutraal. Hier hebben we in
het laatste jaar extra aandacht aan besteed, met label B als tussenstap.
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2 Energetisch verbeteren de
afgelopen 3 jaar: Van moetje naar
kerntaak
De afgelopen jaren veranderde het denken over energetisch verbeteren van woningen en over de
urgentie hiervan sterk. Niet alleen het klimaatakkoord, maar ook financiële en politieke motieven
speelden hierin een rol. Dit zorgde ervoor dat in de energetische verbetering lang niet zoveel vaart werd
gemaakt dan wenselijk. Hieronder beschrijven we de wisselende urgentie voor dit thema.
In september 2013 tekende Aedes het SER-energieakkoord. Daarin stond onder andere dat de
corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B moeten hebben. Om corporaties hierbij te ondersteunen,
stelde het ministerie van BZK geld beschikbaar om het programma Huren met Energie te starten. In
hetzelfde jaar speelden ook een aantal andere ontwikkelingen die ervoor zorgden dat de urgentie om
de gemaakte afspraken in het SER-akkoord te behalen sterk verminderde:
•

Verhuurdersheffing: in 2013 werd de verhuurdersheffing ingevoerd. Verhuurders met meer
dan tien sociale wooneenheden moeten een heffing betalen die oploopt tot 1,6 miljard in 2017.
Naast het feit dat hierdoor veel minder geld beschikbaar kwam voor verduurzaming zorgde het
er ook voor dat de motivatie van corporaties om hun afspraak met het Rijk na te komen, sterk
verminderde.

•
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Parlementaire enquête: de parlementaire enquête en de in ontwikkeling zijnde woningwet
zorgden ervoor dat corporaties op hun hoede waren en een impasse ontstond.

•

Reorganisaties: de verhuurdersheffing, maar ook de benchmark en de crisis zorgden ervoor
dat corporaties zorgvuldiger naar hun uitgaven keken. Bij veel corporaties leidde dit tot
reorganisaties waardoor zij sterk naar binnen keerden.

Corporaties kunnen weer vooruit kijken
Toch nam de urgentie voor verduurzaming al weer snel toe.
In oktober 2014 werd het rapport ‘Ver van Huis’ van de parlementaire-enquêtecommissie vastgesteld.
Het rapport was kritisch over de sector, maar sprak ook waardering uit voor de essentiële bijdragen die
corporaties leverden aan de sociale volkshuisvesting in Nederland, zoals het voorkomen van
gettovorming en verpauperde woonwijken. De commissie gaf 18 aanbevelingen, die bij het opstellen
van de nieuwe woningwet zijn meegenomen.
De woningwet werd in 2015 vastgesteld. Ondanks weeffouten en gemopper over de veelheid aan
bureaucratie die de woningwet met zich meeneemt, zijn de meeste corporaties het eens met de koers
die hierin staat. Het uitkomen van het rapport over de parlementaire enquête en het vaststellen van de
woningwet zorgde er bovendien voor dat corporaties weer vooruit kijken. Daarnaast werd vastgelegd
dat gemeenten en corporaties in hun prestatieafspraken aan vijf vraagstukken prioriteit moesten geven,
waaronder duurzaamheid. Dit zorgde voor een scherpere focus en concretere afspraken op het thema.
Meer financiële ruimte
Vanaf begin 2016 ontstond er weer meer financiële ruimte bij corporaties om met duurzaamheid aan de
slag te gaan. De inkomsten waren gestegen door de stijging van de huren, de reorganisaties begonnen
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effect te hebben en de verdisconteringsvoet wijzigde als gevolg van de lage rentestand. Deze lagere
verdisconteringsvoet zorgde voor meer investeringsruimte.
In hetzelfde jaar werd ook het passend toewijzen ingevoerd. Het passend toewijzen bepaalt dat
corporaties huurtoeslaggerechtigden een woning moeten toewijzen onder de aftoppingsgrens. Voor
één- en tweepersoonshuishoudens bedraagt de grens € 592,55 en voor drie- en
meerpersoonshuishoudens bedraagt dit € 635,05 (prijspeil 2017). De regeling leidde er toe dat veel
corporaties de huren moesten verlagen. Dit zorgde uiteraard weer voor minder inkomsten. Deze
vermindering werd echter ver overtroffen door de verhoging van de bestedingsruimte als gevolg van de
eerder genoemde redenen in die periode.
Politieke urgentie neemt toe
Rond dezelfde jaarwisseling, in december 2015, ondertekenden 174 landen het klimaatakkoord van
Parijs. Hierin werd onder andere afgesproken dat partijen zich inzetten om de temperatuurstijging onder
de 2 graden te houden. In Nederland kreeg het klimaatakkoord in december 2016 een plek in de
EnergieAgenda van minister Kamp. Daarin staat dat we toewerken naar een CO2-arme gebouwde
omgeving in 2050 en dat we van het aardgas afgaan.
Vernieuwingsagenda Aedes
Het denken binnen de corporatiesector stond in dezelfde periode ook niet stil. Al in april 2016 stelde de
corporaties, tijdens het verenigingscongres van Aedes, vast dat de corporaties streven naar een CO 2neutrale woningvoorraad. In de vernieuwingsagenda van Aedes die daarop volgt krijgt deze doelstelling
meer handen en voeten. Anno 2017 wordt de ambitie ‘CO2-neutrale energievoorziening in 2050’
langzaam gemeengoed bij de woningcorporaties en verschuift daarmee de ambitie va labelsturing naar
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CO2-sturing. De Routekaart die Aedes ontwikkelt, ondersteunt corporaties om deze doelstelling
scherper in beeld te krijgen en te kwantificeren in CO2-vermindering, aantallen aan te pakken woningen,
type aanpak en globale kosten. Naast een CO2-neutrale energievoorziening, denken corporaties ook
breder na over verduurzaming, onder andere via de principes van The Natural Step. Ook de eerste
initiatieven rondom circulair bouwen ontstaan.
Ambitie omarmd, ondersteuning in de uitvoering en regionale samenwerking
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de verduurzaming van de sociale
woningvoorraad de afgelopen jaren is gewijzigd. Van agendering voor label B, via minder aandacht
voor verduurzaming, tot de huidige hoge urgentie voor CO2-neutraal. Om de route naar CO2-neutraal
verder te concretiseren, blijft een aanjaagrol, waarbij gestuurd wordt op tussentijdse doelen, heel
belangrijk. Daarnaast is het wenselijk om een heldere definitie van CO2-neutraal af te spreken. Nu
worden nog vele termen op verschillende wijze uitgelegd. Sommigen verstaan hier een energieneutrale
energievoorziening onder, terwijl andere corporaties de principes van The Natural Step hanteren en
veel verder gaan.
De sector zal zich de komende periode richten op het ‘hoe dan?’. Want er liggen nog veel vragen open.
Welke woningen kun je het beste eerst aanpakken? Welke maatregelen zijn geschikt? En wat betekent
dit voor het MJOP?
De energietransitie vraagt naast een interne koersbijstelling om een vergaande samenwerking met
collega-corporaties, gemeenten, netbeheerders energieleveranciers en uiteraard om afstemming met
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de bewoners. Welke type energievoorziening komt op welke plek? Volgens welke fasering? En hoe
krijgen we iedereen mee? Het zijn uitdagende vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
Rol Huren met Energie
Het programma Huren met Energie ondersteunde corporaties, in de hierboven omschreven periode,
met wisselende urgentie voor het thema verduurzaming. We gaven continu het belang van de opgave
aan, scherpten ambities aan, boden oplossingsrichtingen en we zetten goede voorbeelden in het
zonnetje. Want goede voorbeelden, ambitieuze corporaties en koplopers zijn er natuurlijk al die tijd
geweest. Al wil niemand in de sector koploper genoemd worden.
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3 Energieprestaties gemeten
In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat de corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B
hebben dan wel een Energie-Index (EI) van 1,25. Sinds 1 januari 2015 wordt de EI bepaald met een
nieuwe rekenmethode: EI Nader Voorschrift (EI NV). In de Aedes-Benchmark 2017 staat de meest
actuele EI van de corporatiesector. Uit de analyse van de voortgang blijkt dat er in de jaren 2010 tot
2015 een tamelijk stabiele mate van verbetering van de EI plaatsvond. In 2016 is het eerste
meetmoment van de EI onder het Nader Voorschrift: 1,85. Halverwege 2017 is er een tweede
meetmoment, gebaseerd op cijfers van het huidige benchmarkjaar. De EI is dan gemiddeld 1,73. Een
extrapolatie op basis van twee meetpunten is minder betrouwbaar, maar zou laten zien dat de
bijgestelde doelstelling van het Energieakkoord onder het Nader Voorschrift van EI=1,40 niet in het jaar
2020, maar rond het jaar 2021 gehaald zou worden. In de komende jaren moet blijken of de voortgang
van de verbetering van de EI deze trend kan blijven volgen, of dat de sector mogelijk in staat is om het
proces te versnellen.
Figuur | Ontwikkeling van Energie-Index
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Bron: Aedes benchmark 2017
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4 Wat heeft Huren met Energie de
corporaties gebracht?
Huren met Energie heeft zeer veel verschillende corporaties bereikt en ondersteund. Bijvoorbeeld door
de begeleiding van de EnergieAmbassadeurs; door te klankborden, te sparren, soms mee te schrijven,
door voorbeelden aan te dragen. Ook via de nieuwsbrief, masterclasses en in company-trainingen
hebben we veel corporaties bereikt en deelden we kennis en goede voorbeelden. Wat het uiteindelijke
effect is op de Energie-Index is lastig meetbaar. Bij de verduurzaming van woningen spelen immers
vele factoren een rol. Welke rol Huren met Energie exact heeft gespeeld daarin is niet vast te stellen.
Aangezien niemand beter dan de corporaties zelf kunnen aangeven wat ze aan Huren met Energie
hebben gehad, interviewden we een aantal corporaties hierover. Dit publiceerden we eind 2017 op
hurenmetenergie.nl. Hieronder een bundeling van deze interviews, waarin onze EnergieAmbassadeurs
in gesprek gaan met een corporaties om terug te kijken op de inspanningen en behaalde resultaten op
hun weg naar een CO2-neutrale toekomst.

Positieve houding en inspiratie op de weg naar duurzaamheid
Dankzij de positieve houding van de organisatie en de Raad van
Bestuur is ook het Grootslag ervan overtuigd dat de
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duurzaamheidsdoelstellingen behaald kunnen worden. Eerder
interviewden wij directeur/bestuurder Hans Kröger al over de
inspiratiesessie duurzame corporaties. EnergieAmbassadeur Emirto
Rienhart stelde naar aanleiding daarvan ook nog een paar
aanvullende vragen aan Anton Smets, commissaris bij het
Grootslag. Ook de Raad van Commissarissen volgde namelijk een
inspiratiesessie. “Dankzij de inspiratiesessie hebben we gezien dat
duurzaamheid kan.”
Wat zijn de grootste uitdagingen voor de sector de komende jaren?
Volgens mij zit de grootste uitdaging in het bouwen van goedkopere, maar ook duurzame, woningen
voor kwetsbare of arme doelgroepen. Het gaat dan om woningen die geschikt en betaalbaar zijn voor
een doelgroep die niet veel te besteden heeft of voor groepen met een grotere welzijns- en
zorgbehoefte.
Waar liggen kansen?
Ik denk niet dat we nu meteen kleiner moeten gaan bouwen, om zo de kosten te drukken. Ook niet als
de bouwsector daarop stuurt. Wat we wel kunnen doen is duurzaam, levensloopbestendig en innovatief
bouwen. Zo proberen we om tegen lagere bouwkosten meer prefab te gaan bouwen. En dan moeten
we dus voorkomen dat dit te klein wordt.
Welke ontwikkelingen verwacht je de komende jaren in de nieuwbouw en renovatie van
corporatiewoningen?
Ik verwacht dat nieuwbouw en renovatie goedkoper en kleiner gaat worden. Zoals ik bij voorgaande
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vraag al aan gaf kan het ook goedkoper met prefab, maar dat kan dan tegelijkertijd duurzaam en
levensloopbestendig.
Gemiddeld label B was de doelstelling voor de sector. Hoe werd hier binnen jullie Raad voor
Commissarissen naar gekeken?
Ook in de Raad van Commissarissen hebben we ernaar gestreefd om label B doelstellingen te behalen.
En we gaan dit ook halen. Dit komt mede door de positieve houding en het gedrag van de organisatie
en de Raad van Bestuur.
Jullie hebben als Raad van Commissarissen een inspiratiesessie gehad van Jeffrey Mennen en Emirto
Rienhart tijdens een tweedaagse heisessie. Op welke manier heeft dit de Raad van Commissarissen
geholpen om meer inzicht in het hoe- en waarom van energetische doelstellingen te krijgen?
De inspiratiesessie gaf een heel duidelijk verhaal. Het liet inspirerend en overtuigend zien dat
duurzaamheid kan.
Hebben jullie een goede ondersteuning gehad aan het programma Huren met Energie en is en op
welke wijze is er een behoefte aan een vervolg?
Zelf heb ik daar minder goed zicht op. Wij hebben wel baat gehad bij de inspiratiesessie.
Welke vraag heb ik niet gesteld waarvan je graag had gehad dat ik hem had gesteld?
Ik zou wel benieuwd zijn op welke wijze de bouwsector innoveert, met duurzaamheid en lage prijs als
voorwaarde?
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Bewonersparticipatie is een kwestie van luisteren en bruggen slaan
Om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen is het betrekken van
bewoners van groot belang. Veel woningcorporaties zijn dan ook
intensief bezig met bewonersparticipatie. Woonborg betrekt sinds
een aantal jaren hun bewoners actief bij planvorming en uitvoering
van renovatie en herstructureringsprojecten. Corine Halmingh,
bewonersconsulent, vertelt over hun ervaringen. “Als we vooraf
voldoende investeren in het betrekken van bewoners dan leidt dat
uiteindelijk tot een hogere kwaliteit van het plan,
medeverantwoordelijkheid, een breed draagvlak en een soepeler
proces.”
Ook Woonborg is intensief aan de slag met duurzaamheidsbeleid. Zij streven naar een energieneutraal
woningbezit in 2040. “Als we woningen bouwen en renoveren doen we dat bij voorkeur energieneutraal
en gasloos”, vertelt Corine. “Als dat haalbaar is proberen we al zoveel mogelijk rekening te houden met
deze lange termijn doelstellingen. Op dit moment zijn er ook al woningen aangepakt. Het meest
concrete voorbeeld is een Nul-op-de-Meter renovatie project van 33 meer-onder-een-kapwoningen in
het Drentse Roden.” Dat project is in mei 2017 afgerond. In een artikel in Aedes magazine vertelt Pieter
de Jong, projectleider bij Woonborg, meer over de renovaties. Corine: “In dit project zijn bewoners al in
een vroeg stadium betrokken. Maar ook aannemer Dijkstra Draisma, zij namen actief een deel van de
bewonerscommunicatie in de voorbereiding en de uitvoering voor hun rekening. Bij dit project hadden
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we 100% deelname van bewoners. Het plan was ook om, zodra de woningen waren opgeleverd, een
energiecoach bij alle bewoners op bezoek te laten gaan. Uiteindelijk hebben we dat toch niet gedaan.
We hebben besloten om in een onderzoek te ontdekken wat de beste manier is om energiebewustzijn
te bevorderen bij huurders.” Op dit moment worden ook vijf woningen in Haren gerenoveerd naar Nulop-de-Meter. “De bewoners van deze vijf woningen in Haren hebben we, samen met bewoners van 32
naastgelegen woningen, in 2016 betrokken bij besluitvorming over de toekomst van hun woning. Het
resultaat is dat we nu vijf woningen aan het renoveren zijn naar Nul-op-de-Meter en dat we 32
woningen vervangen voor Nul-op-de-Meter nieuwbouw. En ook hier hebben we 100% deelname van
bewoners. In beide gevallen zijn de bewoners vanaf de start meegenomen in het proces en hebben zij
zoveel mogelijk inspraak gekregen met als doel een kwalitatief goed proces en eindproduct.”
Kwestie van doen
Uit deze voorbeelden blijkt dat Woonborg bewonersparticipatie en -communicatie als belangrijk
onderdeel ziet van het duurzaamheidsbeleid. Binnen de organisatie gaven zij hier ook extra aandacht
aan; zij kregen afgelopen jaar een incompany training hierover van EnergieAmbassadeur Charlie Kock.
Deze training gaf meer diepgang aan bewonersparticipatie. Corine: “Op het moment dat jouw huis flink
wordt aangepakt, of je gaat verhuizen, heeft dat een grote impact op jouw dagelijkse bestaan. Dan
spelen zaken als veiligheid, in controle zijn en financiële zekerheid een grote rol. Als jij je gehoord voelt
en vertrouwen kunt hebben dat alles weer goed komt dan is dat te overzien. Dan kun je misschien zelfs
al denken aan wat het je gaat opleveren. Goede communicatie met bewoners is daarom zo belangrijk.
Het verschilt per bewoner en de persoonlijke situatie hoeveel interactie en persoonlijke aandacht er
nodig is om ervoor te zorgen we dit voor elkaar krijgen.” Tijdens de training besteedden Charlie en
Woonborg vooral aandacht aan bewonersparticipatie. “Bewonersparticipatie is vooral een kwestie van
12

doen, benadrukt Corine. “Je moet niet bang zijn voor verschillende denkwijzen en overtuigingen, maar
luisteren en bruggen slaan. Het is belangrijk om vooraf voldoende te investeren in het betrekken van
bewoners. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van het plan, medeverantwoordelijkheid, een breed
draagvlak en een soepeler proces. Bovendien is deze manier van samenwerken veel plezieriger.”
Op één lijn
Het op tijd betrekken van bewoners en vooraf investeren leidt in het algemeen tot een soepeler proces.
Maar daarin loop je hoogstwaarschijnlijk toch ook nog tegen dingen aan. “Natuurlijk zijn er remmende
factoren in het spel”, zegt Corine. “Denk bijvoorbeeld aan ‘oude koeien-situaties’ die zich in het verleden
hebben voor gedaan. Daardoor kan de relatie tussen de bewoner en de corporatie of tussen bewoners
onderling verstoord zijn geraakt. Ook is het een uitdaging de juiste verwachtingen te scheppen bij alle
bewoners. Je probeert ervoor te waken dat er veel ruimte is voor eigen interpretatie door zo helder en
duidelijk mogelijk te communiceren en te herhalen. En wat wellicht de grootste uitdaging is; het op één
soortgelijke lijn krijgen van alle belanghebbenden rondom planvorming. En dan hebben we het niet
alleen over de bewoners. Het gaat dan ook om de interne betrokkenen, de directie, gemeente,
huurdersvereniging. Of bijvoorbeeld de aannemers. Die spelen ook een hele belangrijke rol in
communicatie met bewoners.”
Een soepel proces bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen vraagt dus om het betrekken
van veel verschillende partijen. En spelen dan een belangrijke rol. Als Woonborg één vuistregel mocht
bedenken voor goede bewonerscommunicatie, wat zou die dan zijn? “Ons is ingefluisterd: ‘vertrouwen
komt te voet en gaat te paard’. Kortom: wees trots op een goede relatie met bewoners en wees er
zuinig op.”
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Lerend op weg naar CO2-neutraal
Afgelopen tijd werkte woningcorporatie Accolade samen met haar
huurdersbelangenverenigingen hard aan het vormgeven van hun
duurzaamheidsbeleid. Dankzij onder meer de bijdrage van
medewerkers uit verschillende disciplines en het klankbord van
EnergieAmbassadeur Charlie Kock, zorgde een werkgroep
afgelopen tijd voor mooie stappen in dat beleid. Daarover vertelt
Fred Hesselink, directieadviseur bij Accolade en voorzitter van de
werkgroep. “Ons uitgangspunt is om gewoon aan de slag te gaan,
al doende kom je erachter of dingen slim zijn. Daar leer je van.”
“Maak een plan voor Accolade om de woningvoorraad CO2-neutraal (of energieneutraal) te krijgen in
2040”. Met die opdracht ging directieadviseur Fred Hesselink, samen met collega’s vanuit diverse
disciplines en EnergieAmbassadeur Charlie Kock, aan de slag. “Accolade wil graag die
duurzaamheidsslag maken in haar woningvoorraad, maar ook als organisatie”, vertelt Hesselink. “Om
twee redenen. De eerste noem ik het groene deel, het behoud van de aarde. De tweede is het
beheersen van de woonlasten; het zorgen voor betaalbaarheid. Daarnaast heeft Accolade een aantal
jaar geleden ook ‘The Natural Step’ gedachte omarmd. Daarmee kijken we verder dan alleen het
verduurzamen van de woning, maar denken we na over hoe we daarvoor zorgen. Is dat proces ook
duurzaam? Welke materialen gebruiken we? En laten we groen ook groen? Dat betekent geen bomen
of tuintjes vervangen door stenen of asfalt. Met die opdracht en die gedachten zijn we met een
werkgroep aan de slag gegaan.”
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Al doende leert men
“Met onze werkgroep kijken we nu vooral naar de energie van de woningen”, zegt Hesselink. “Onze
werkgroep bestaat uit collega’s vanuit verschillende disciplines; vastgoed, financiën, strategisch
voorraadbeleid en onze asset-manager. En ook EnergieAmbassadeur Charlie is aangeschoven.
Met deze groep bekijken we hoe we ervoor zorgen dat Accolade in 2040 energieneutraal is. Met als
belangrijkste doel: CO2-reductie, of CO2-uitstoot beperken. Maar wat is daarin dan de beste aanpak?
Welke maatregelen zouden we dan kunnen nemen? We bekijken dat ook per type woning. Want als
een woning bijvoorbeeld heel oud is, is het dan nog wel slim om daarin te investeren? Het gaat allemaal
gepaard met forse investeringen dus daar moeten we wat slims voor bedenken.”
Hesselink: “Met de werkgroep bekijken we dus, in hoofdlijnen, welke maatregelen zijn er en voor welk
type woningen zouden die geschikt zijn?” Ze hebben toen besloten om gewoon te beginnen en het
beleid stapsgewijs en dynamisch vorm te geven. En te denken: al doende leert men. “Dat moet wel
denk ik”, benadrukt Hesselink, “want 2040 is nog zo ver weg en dat kan verlammend werken. Je wilt het
goed doen en zorgvuldige keuzes maken. Maar er kan ook zoveel veranderen de komende jaren. Als er
weer een economische crisis is dan is er misschien helemaal geen geld meer beschikbaar voor
duurzaamheidsdoelstellingen. Het lukt dus niet om zo ver vooruit te kijken. Dus wij hebben ervoor
gekozen om toe te werken naar de stip op de horizon, maar daar wel heel praktisch invulling aan te
geven. En dus vooral te beginnen met doen. We nemen de volgende vier jaar maatregelen waarvan we
nu denken dat die goed zijn. En dan leren we wel of dat ook zo was. Uiteraard kijken we wel goed naar
de maatregelen die we dan nemen. En realiseren ons dat de mogelijkheden om te verduurzamen zich
in snel tempo ontwikkelen. We willen no-regret-maatregelen. Je wilt voorkomen dat je iets aanpast en
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daar over 3-4 jaar weer iets moet doen. Dat zijn desinvesteringen en die wil je niet doen. We kijken
daarom ook goed wanneer we een woning aanpakken en of we dit kunnen borgen in bestaande
processen. Het zoveel mogelijk in regulier onderhoud meenemen bijvoorbeeld.”
Klankbord
Dat klinkt eenvoudig en overzichtelijk. Maar de werkelijke balans, tussen zorgvuldigheid en snelheid
bijvoorbeeld, is soms lastiger te bepalen. En wat zijn de goeie dingen? Bovendien hebben de
deelnemers aan de werkgroep ook nog hun reguliere werk, zij kunnen niet altijd overzien wat er
allemaal speelt. “We merkten dat we met dit soort dingen worstelden”, vertelt Hesselink. “Zijn we goed
bezig, wat speelt er allemaal, waar zijn andere corporaties mee bezig? Voor je het weet ben je het wiel
opnieuw aan het uitvinden. En eigenlijk worstelt elke corporatie met hetzelfde. De een is wat verder dan
de ander. Maar we hebben allemaal dezelfde opdracht te vervullen. Wij waren daarom ook erg blij met
de begeleiding van EnergieAmbassadeur Charlie. Hij was voor ons een klankbord. Hij weet goed wat er
allemaal speelt op dit gebied en wat er allemaal bij anderen speelt. Met hem konden we toetsen: zijn we
met de goede dingen bezig? Hebben we onze scope breed genoeg? Wat is er buiten Accolade nog
meer ontwikkeld? En kunnen we daar op meeliften? Wij waren daar heel blij mee, het is heel goed om
het op die manier te doen en dat heeft absoluut toegevoegde waarde.”
Huurders betrekken
Op deze manier zette de werkgroep de eerste lijnen en stappen in het duurzaamheidsbeleid. En op dit
moment zijn ze bezig om daar ook concretere invulling aan te geven. Hesselink: “We hebben ervoor
gekozen om daar de huurdersverenigingen al in een vroege fase bij te betrekken. In eerdere aanpakken
bedachten wij het beleid, deden een adviesaanvraag en huurdersverenigingen konden daarop
14

reageren. In dit traject zijn we veel meer aan de slag gegaan met co-creatie; de
huurdersbelangenverenigingen zaten al direct aan tafel. We doen dit voor het eerst op deze manier en
dat maakt het wel spannend. Hoe kijkt een huurder naar onze ideeën? De discussie over woonlasten
kan bijvoorbeeld spannend worden. Wat betekent het nou voor de huurders, wie betaalt dit? Wij willen
beheersbare woonlasten, maar misschien willen huurders wel een enorme besparing. Maar tot nu toe
blijkt het waardevol, om het op deze manier te doen. De verwachting is natuurlijk dat huurders straks
snappen wat onze gedachtegang is, en het daarom beter snappen dan wanneer er een kant-en-klaar
advies ligt. En misschien duurt de weg er naartoe wat langer, maar verder in het proces win je weer tijd,
ga ik vanuit, vanwege het draagvlak dat er dan al is.”
De werkgroep maakt de komende tijd het beleid, samen met de huurders, af. Daarna komt de
implementatiefase. “De werkgroep krijgt dan waarschijnlijk wel een andere rol”, vult Hesselink aan. “We
kijken dan bijvoorbeeld meer naar de borging, bewaken dat we doen wat we hebben bedacht. En
zorgen dat we daar ook van blijven leren. Wij weten waar het vandaan komt. Het is ook niet voor niets
dat al die disciplines met elkaar om tafel zaten. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de
beleidsontwikkeling, versterken elkaar. We hebben straks in de implementatiefase ook zicht op hoe het
gaat, wat goed gaat en waar we bij moeten sturen. Samen zijn we op die manier lerend op weg naar
een energieneutrale woningvoorraad in 2040.”
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Huren met Energie als sparringpartner
Uit ons eerdere interview met Ingrid Pierik van Wonion bleek al dat
zij flink aan de weg naar CO2-neutraal timmeren. Met nieuwbouw en
(grootschalige) renovatie houdt Wonion al rekening met Nul-op-deMeter. En Ingrid sprak haar droom uit om in 2050 ook volledig
circulair te zijn. EnergieAmbassadeur Peter Hopmans stelde haar
nog een paar aanvullende vragen, om zo samen nog kort terug te
blikken op hun inspanningen van de afgelopen jaren. “Huren met
Energie was voor ons een sparringpartner en zij wisten partijen aan
elkaar te verbinden.”
Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
Wij hadden al plannen gemaakt voor de verduurzaming van ons bezit. In die zin zagen wij STEP: als
een financieel voordeel voor de zaken die we toch al van plan waren. Zowel voor de huurder omdat we
een lagere huurverhoging konden vragen als voor Wonion.
De focus verandert in rap tempo van gemiddeld label B naar CO2-neutraal in 2050. Hoe willen jullie hier
als organisatie mee omgaan?
Wij hebben nooit onze focus op gemiddeld label B gehad, als einddoel. Voor ons was dit een
tussenstation. Wij hebben sinds eind 2016 al een gemiddeld label B. Zodat we ervoor kunnen zorgen
dat we in 2030 energieneutraal zijn.
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Zijn de inspanningen die jullie hebben gedaan voor gemiddeld energielabel B een goede basis voor
CO2-neutraal in 2050?
Dat hangt een beetje van de situatie af. Soms wel en soms niet. Omdat we al heel lang bezig zijn met
energetische maatregelen, werkt het je soms ook tegen. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld
kozijnen vervangen en daar dubbel glas in geplaatst. Deze woningen staan er nu prima bij en komen
daardoor niet snel in aanmerking om naar Nul-Op-de-Meter te renoveren. Zelfs triple glas plaatsen is
hier niet rendabel. Deze woningen, die in het verleden verbeterd zijn, zijn nu dus lastig om verder te
verbeteren. Vooral ook omdat die laatste label-stappen kostbaar zijn; het is duur om een woning met
een vrij goed energielabel (bijvoorbeeld C) nog verder brengen naar bijvoorbeeld A.
Willen jullie getrapt naar CO2-neutraal gaan in 2050 met meerdere woningen of met een beperkt aantal
woningen direct naar CO2-neutraal?
We kiezen niet voor één van beide scenario’s. En per complex komt er wat anders uit. Dus voor de één
kiezen we voor de grote aanpak en voor het andere complex houden we het weer kleiner. We bekijken
het per complex.
Welke belangrijke ‘beren op de weg’ zien jullie in de transitie naar CO 2-neutraal in 2050?
Het is (nu) financieel/technisch niet mogelijk om iedere individuele woning energieneutraal te maken.
Daarom moeten we ook kijken naar maatregelen buiten de woningen om zoals bijvoorbeeld een
solarpark. Maar tot nu toe kunnen we dit door belemmerende regelgeving niet realiseren.
Hebben jullie een goede ondersteuning gehad aan het programma Huren met Energie en is en op
welke wijze is er een behoefte aan een vervolg?
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Voor ons was Huren met Energie vooral een sparringpartner. Zij wisten de informatie en daardoor
partijen aan elkaar te verbinden. Dat laatste is natuurlijk belangrijk om in de toekomst te borgen, maar
dat hoeft niet per se in de vorm van EnergieAmbassadeurs.

Een up-to-date strategisch voorraadbeleid
“Zorg voor een up-to-date strategisch voorraadbeleid om goede
investeringsbeslissingen te nemen” is het advies van William
Dircken, manager vastgoed van de RWS Goes. Hij deelde zijn
ervaringen van de afgelopen jaren met EnergieAmbassadeur Jeffrey
Mennen.
Halen jullie gemiddeld label B in 2020? Zijn de inspanningen die jullie
hebben gepleegd voor gemiddeld energielabel B een goede basis voor
CO2-neutraal in 2050?
Onze verwachting is dat wij label B in 2020 gaan halen. Er zijn een aantal onzekerheden. Allereerst
worden de labels op dit moment opnieuw bepaald en we weten dus nog niet precies wat het effect
daarvan is op de opgave. Dit geldt ook voor de kwaliteitsverklaringen die wij krijgen voor onze
zonnepanelen. Deze kunnen wij met terugwerkende kracht verwerken wat weer een positief effect heeft
op de opgave. De grootste onzekerheid is het feit dat we complexen die we eerst naar minimaal label B
zouden aanpassen, nu gaan doorschuiven omdat we verwachten dat we deze complexen langer gaan
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door exploiteren dan 2050. Een voorbeeld: het leggen van zonnepanelen en aanbrengen van dubbel
glas in 2018 wordt een zero-ready-renovatie in 2035 op het natuurlijke moment dat het dak vervangen
moet worden. Of de maatregelen die we in het verleden hebben toegepast een goede basis gaan
vormen voor een CO2-neutrale voorraad in 2050 zal afhangen van de ontwikkeling van de
installatietechniek. Vanuit de benodigde beperking van de warmtevraag zijn de label B maatregelen aan
de schil onvoldoende.
Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
We weten dat per 1/6/2016 de regeling is versoepeld en dat bij 2 in plaats van 3 stappen al subsidie
beschikbaar is. Daarnaast zijn ook alle bedragen verhoogd en loopt de regeling langer door naar
31/12/2018. We kijken bij onderhoud en renovatie altijd of we STEP in kunnen zetten, maar voldoen
ondanks de wijzigingen niet aan de voorwaarden.
Hoe breed steken jullie de route naar een CO2-neutraal vastgoed in?
Wij steken de route naar CO2-neutraal bezit in 2050 zeer breed in. Het is voor ons een van de
belangrijkste redenen om het strategisch voorraadbeleid (SVB) opnieuw te herijken. De
wensportefeuille van 2050 wordt het uitgangspunt. Wij gaan verder dan de Routekaart die Aedes heeft
ontwikkeld. Wij willen een scherper beeld van de opgave en gaan daarom onze voorraad op meer
detailniveau doorrekenen (strategie op vhe-niveau en meer differentiatie in de kosten). Daarnaast zijn
we van plan om in 2018 te gaan experimenteren met all-electric in de bestaande bouw (woningen die
nog niet hoogwaardig geïsoleerd zijn).
Hebben jullie een goede ondersteuning gehad vanuit het programma Huren met Energie? En is er, en
op welke wijze, behoefte aan een vervolg?
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De ondersteuning bestond uit diverse contacten over verschillende onderwerpen. Onder anderen waren
dat de eerste contacten met NOM Stroomversnelling en koppeling van IJs van Columbus, aandacht van
jullie project met IJs van Columbus met artikel op site van Huren met Energie. Maar ook deelname en
ondersteuning aan de energiekring Zeeland met onder andere nadere uitleg voor STEP-subsidie.
Welke tip kun je de collega corporaties meegeven?
Laat sturen op labeling los, maar neem CO2-besparing als uitgangspunt, zorg voor een up-to-date
strategisch voorraadbeleid, dat wordt nu nog belangrijker om de juiste investeringsbesluiten te kunnen
nemen. Investeer in innovatie op kleine schaal. We moeten met elkaar nog zoveel leren en ervaren om
de opgave succesvol aan te kunnen. Dat lukt niet met de bestaande technieken.

Stap-voor-stap van Groen naar NOM
KleurrijkWonen ontwikkelde in samenwerking met
EnergieAmbassadeur Peter Linders en andere partijen een strategie
om van ‘Groen naar NOM’ te komen. “Werk samen, geef goede
informatie en neem mensen stap voor stap mee. Beperk je tot
hoofdlijnen en hou het zo simpel mogelijk, je kunt niet in je eentje
de hele wereld veranderen” adviseert Niek Habraken,
programmamanager verduurzaming bij KleurrijkWonen.
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Jullie hebben afgelopen jaren veel gedaan in het kader van
duurzaamheidsbeleid. Jullie zijn onder meer aan de slag gegaan met een onderzoek naar een strategie
voor de verduurzaming van woningen met een groen label. Kun je meer vertellen over dat onderzoek
en welke inzichten dit opleverde?
Er waren in 2015 meerdere redenen om samen met Huren met Energie, SBR en een aantal andere
corporaties een onderzoek te starten. We wilden de mogelijkheden bekijken om woningen met een
groen label te verduurzamen naar energieneutraal of Nul-op-de-Meter/Energieprestatievergoeding
(NOM/EPV) en CO2-neutraal. De belangrijkste reden om hiermee aan de slag te gaan heeft te maken
met de opgave om de CO2-uitstoot te reduceren. Zoals bekend moeten alle corporaties in 2018 een
routekaart opstellen waaruit blijkt hoe de betreffende woningvoorraad in 2050 CO 2-neutraal wordt.
Daarvoor zijn meerdere strategieën nodig, onder meer vanwege de differentiatie in woningportefeuilles.
De analyse van de duurzaamheidsopgave naar CO2-neutraal leidde tot twee pijlers, waarop de
strategie gebaseerd moet worden:
1. de reductie van de energiebehoefte door isolatie en
2. opwekken van duurzame energie door installaties.
Dus kort door de bocht samengevat zijn de variabelen ‘isoleren’ en ‘opwekking’. Door te variëren met
‘veel’ of ‘weinig’ isoleren en ‘veel’ of ‘weinig’ opwekken kunnen meerdere scenario’s opgesteld worden.
Daarmee kan dan iedere routekaart samengesteld worden.
Innovatie ten aanzien van energie- en CO2-neutraal/verduurzaming is met name gericht op woningen
met een slechte energetische kwaliteit, de zogenoemde ‘rode’ label woningen. Hierbij wordt vrijwel altijd
uitgegaan van maximaal isoleren en maximaal opwekken (NOM/EPV). Doordat 85% van de
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woningvoorraad van KleurrijkWonen een groen label en dus een relatief goede energetische kwaliteit
heeft, hebben wij juist behoefte aan scenario’s die uitgaan van ‘weinig’ isoleren en/of opwekking (en
combinaties daarvan zoals bijvoorbeeld BENG). Behalve dat ze lagere investeringsniveaus hebben,
sluiten deze scenario’s ook beter aan bij de toekomstige – en nu nog onbekende(!) - mogelijkheden om
het aardgas uit te faseren. Immers, het energie-/CO2-neutraal maken van de gebouwde omgeving is
een gedeelde verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren en energieleveranciers, die op enig moment
voor 2050 alleen nog maar groene energie leveren.
Hoe zouden corporaties met elkaar moeten samenwerken, op de weg naar CO2-neutraal? En welke
ondersteuning zou je daarvoor kunnen gebruiken?
Via Aedes, RVO, Huren met Energie, Platform31 bijvoorbeeld, wordt al veel kennis en informatie
ontsloten en beschikbaar gemaakt. De coalitie Duurzaamheid van Aedes heeft tot een eerste opzet
voor een routekaart geleid. Deze is door ons doorontwikkeld tot een beter bruikbaar instrument om
scenario’s uit te werken. Aan de deelnemende corporatieprofessionals is gevraagd om een rol als CO 2coach te vervullen voor andere corporaties. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, omdat bij veel
corporaties noodgedwongen de capaciteit ontbreekt. Wij zien hier nog wel een rol voor de
energieambassadeurs van Huren met Energie weggelegd.
Welke tools zijn zeer bruikbaar en welke zou je wensen als instrument bij het verduurzamen van het
vastgoed naar CO2-neutraal?
De dingen die ik ook al noemde bij de vraag over samenwerking zijn zeer welkom. Het nadeel van de
(verbeterde versie) van de routekaart is en blijft dat alleen CO2-energie neutraliteit financieel in beeld
gebracht wordt. Er zal altijd dus ook nog een andere integrale doorrekening gemaakt moeten worden,
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om conclusies ten aanzien van de financiële haalbaarheid te kunnen trekken.
Hoe past energieneutraal in het thema duurzaamheid?
Het thema energie is feitelijk slechts een klein onderdeel van duurzaamheid. Denk ook bijvoorbeeld aan
CO2-neutraal en circulair bouwen. Een NOM/EPV woning is verre van CO2-neutraal, laat staan circulair.
Maar je kunt echter niet in een keer de hele wereld veranderen.
Hoe neem je een hele organisatie mee bij een energie verduurzaming? En waar begin je?
Dat doe je stap voor stap. Beperk je tot hoofdlijnen en hou het zo simpel mogelijk. Probeer bijvoorbeeld
niet het verschil duidelijk te maken tussen berekeningssystematiek zoals EPC/EPA en NzEB. En
organiseer informatiebijeenkomsten via Aedes, RVO, Huren met Energie of Platform31.
Waarin heeft het programma Huren met Energie meerwaarde gehad?
Het is gebleken dat het resultaat van het eerder genoemde onderzoek ‘van Groen naar NOM’,
waardevolle input gaf bij het opstellen strategieën ten behoeve van routekaarten. Dat geldt niet alleen
voor KleurrijkWonen maar sectorbreed. Deze investering van Huren met Energie en SBR heeft dus
duidelijk een toegevoegde waarde gehad.
Meer hierover via: https://www.renda.nl/worstelpartijmetenergie
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Omarming nieuwe technieken voor verduurzaming
“Zorg dat je de context helder hebt (The Natural Step) en dat je alle
condities creëert. Financiële kaders, menukaart, omarming van
nieuwe technieken en een routekaart op portefeuilleniveau en op
complexniveau. Op die manier krijg je de organisatie mee bij
verduurzaming”, zegt Rob Bogaarts, district manager bij
Woonbedrijf. Hij deelde zijn ervaringen van de afgelopen jaren met
EnergieAmbassadeur Peter Linders.
Jullie hebben aangegeven dat de huidige vastgoed strategie binnen Woonbedrijf onvoldoende
versnelling geeft naar een CO2-neutraal vastgoed in 2050. Waar liggen de drempels en wat hebben
jullie nodig van de overige stakeholders om tot de juiste versnelling te komen?
De genoemde drempels liggen niet op de organisatie van die versnelling, bijvoorbeeld als het gaat om
financiële ruimte, technische hulp, beschikbare renovatieconcepten of een menukaart. De
belemmeringen gaan meer over de keuze om te gaan renoveren op de ‘natuurlijke momenten’. Die
momenten zijn van belang omdat we anders ook een hele hoop verspilling gaan veroorzaken. Het dat is
helemaal niet duurzaam. Een andere belemmering is het korte termijn denken: het najagen van labels
ten behoeve van scores lijkt belangrijker te zijn, in ieder geval op bestuurlijk niveau, dan consequent en
congruent duurzaamheid toepassen. En daarmee, in de komende dertig jaar, goed doordacht te werken
aan het strategische lange termijn doelen voor 2050.
En dan nog een belemmering: elke gemeente zou een visie moeten hebben over hoe van het gas te

19

geraken. Welke wijken worden gasnetwerk vrij? Waar gaan we werken met restwarmte? Dat soort
vragen. Afhankelijk daarvan kunnen we dan woningen inpluggen op het toekomstige netwerk in de
desbetreffende wijk. En dan noem ik nog één laatste belemmering: de vaart der innovaties of in ieder
geval het gevoel dat dat niet snel genoeg gaat, niet snel genoeg aangepast kan worden. Dat heeft ook
voor een deel met de visie van de gemeente te maken.
Hoe breed steken jullie de route naar een CO2-neutraal vastgoed in? Ook gezien jullie aanpak rondom
het thema circulariteit?
We maken als corporatie onderscheid tussen drie CO2-stromen: 1) CO2 als gevolg van gebouw
gebonden energie, 2) CO2 als gevolg van huishoudelijk gebruik van energie en 3) CO2 als gevolg van
de materialisatie. De eerste en de derde zijn door ons 100% beïnvloedbaar, de tweede veel minder
natuurlijk. De laatste, dus het materialisatiedeel, is de basis van ons denken over Circulair Woonbedrijf.
Dat houdt in dat onze instroom én uitstroom van materialen binnen 10 jaar nagenoeg circulair is.
Wat verwachten jullie van toekomstige innovaties die inpasbaar zijn in de route naar een CO2-neutraal
vastgoed in 2050? En kennen jullie daar goede voorbeelden van?
Zoals net al aangegeven denk ik dat de innovaties niet snel genoeg gaan. Innovaties op installaties, op
materialisatie en op ontwerp zijn van erg groot belang. Voorbeelden te over, zoals nu onlangs iWell,
Powernest, Werkstatt, Isovlas, hybride installaties van Ecolution, Isovlas, FITS4E, Compensatiesteen,
et cetera. Wij proberen deze innovaties te omarmen. En door ze te begeleiden en via een proefproject
ook een kans te bieden.
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Hoe neem je een hele organisatie mee bij een energieverduurzaming? En waar begin je?
Zorgen dat je de context helder hebt (The Natural Step) en dat je alle condities creëert. Denk hierbij aan
duidelijke financiële kaders, menukaart, omarming van nieuwe technieken en een routekaart op
portefeuilleniveau en op complexniveau.
Waarin heeft het programma Huren met Energie meerwaarde gehad?
Huren met Energie heeft ons geholpen (en wij hen) om de context van duurzaamheid te duiden bij veel
corporaties. Dat hebben wij nodig om verbreding te vinden om zo gezamenlijk op te trekken richting
leveranciers, Aedes, ministeries, en andere partijen.

Verder kijken dan alleen label B
“Het is goed dat we nu werken aan de planvorming om CO2-neutraal
te realiseren, en verder kijken dan alleen het realiseren van label B”
vertelt Willem van Duijn, directeur-bestuurder van de Noordwijkse
woonstichting. EnergieAmbassadeur Jeffrey Mennen sprak hem
over hun inspanningen de afgelopen jaren en hun ervaringen met
het programma Huren met Energie.
Jullie halen Label B in 2020. Zijn de inspanningen die jullie hebben gepleegd voor gemiddeld
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energielabel B een goede basis voor CO2-neutraal in 2050?
Om label B te halen investeerden wij bij onze al bestaande woningen vooral in het aanbrengen van
zonnepanelen, isolatie (daken, vloeren en spouwmuren) en HR-ketels. Nieuwbouw doen we gasloos en
BENG. De investeringen in nieuwbouw dragen waarschijnlijk wel bij aan het realiseren van CO2neutraal. Of dat ook geldt voor de duurzaamheidsinvesteringen die we hebben gedaan in het bestaand
bezit, is nog maar zeer de vraag. De Routekaart CO2-neutraal in 2050 van Aedes gaat daar mogelijk
helderheid in brengen. Het is goed dat we nu gaan werken aan de planvorming om CO 2-neutraal te
realiseren. Daarmee kunnen we voorkomen dat we nu investeringen doen voor label B, die niet helpen
om CO2-neutraal te worden.
Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
De overtuiging dat het duurzamer moet, zit intrinsiek geborgd in de cultuur van de Noordwijkse
woonstichting. Maar financiën kunnen een show stopper zijn. De STEP-subsidie heeft in die zin zeker
geholpen.
Hoe verhoudt de opgave CO2-neutraal zich tot het thema duurzaamheid?
Duurzaamheid is breder dan CO2-neutraal. We moeten er voor waken dat we bij de keuzes van
maatregelen om CO2-neutraal te worden geen maatregelen kiezen die niet duurzaam zijn. We denken
daarom ook na hoe wij duurzaam om kunnen gaan met onder andere materialen.
Hebben jullie een goede ondersteuning gehad vanuit het programma Huren met Energie? En is er, en
op welke wijze, behoefte aan een vervolg?
We hebben zeker goede ondersteuning gehad vanuit het programma. We hebben bij de Noordwijkse
woonstichting nu twee bijeenkomsten gehad met EnergieAmbassadeur Jeffrey Mennen. Beide
bijeenkomsten waren leerzaam en inspirerend. Bij het opstellen van het plan voor CO 2-neutraal willen
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we zeker ook gebruik maken van de adviezen van de kennis die aanwezig is bij het programma. Verder
zal een van onze medewerker reisleider worden bij de implementatie van de routekaart CO 2-neutraal in
2050 als onderdeel van de Woonagenda 2017-2021 van Aedes.
Welke tip kun je de collega corporaties meegeven?
Maak gebruik van de kennis die aanwezig is bij het programma Huren met Energie. Kijk nu niet meer
alleen naar het realiseren van label B, maar kijk of de maatregelen van nut zijn bij het bereiken van
CO2-neutraal worden. Maak de plannen samen met de belangrijkste stakeholders.
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5 Welke ontwikkelingen zien we per
gebied?
Niet alleen iedere corporatie pakt duurzaamheid op een andere manier aan, ook de verschillen tussen
de provincies zijn groot. Waar corporaties in de ene provincie het thema continu hoog op de agenda
hebben staan en corporaties kennis uitwisselen tijdens netwerkbijeenkomsten of regionale
samenwerkingsverbanden, pakken corporaties in andere provincies de opgave meer zelfstandig aan.
Om deze ontwikkelingen te duiden beschrijven de EnergieAmbassauders hieronder per gebied de
ontwikkelingen.
Voortgang per gebied
1.

Gelderland, Limburg

Zowel in Gelderland als Limburg zien we een enorme toename van het besef om iets aan ons milieu te
doen. De processen en programma’s hiervoor zijn de laatste jaren flink uitgebreid en aangescherpt.
Denk aan de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders. Een drie-partijen-overleg
op basis van gelijkwaardigheid, die mede invulling geeft aan hoe de verduurzaming in de gebouwde
omgeving structureel vorm wordt gegeven. De Energieagenda van Minister Kamp geeft ook een extra
duwtje in de rug van de zeven functionaliteiten waar van de functionaliteit ‘lage temperatuur warmte’
specifiek voor de gebouwde omgeving van toepassing is en de horizon op een CO2-neutrale omgeving
in 2050 ligt.
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In beide provincies zien we een verschillende aanpak. Gelderland geniet van een belangrijk voordeel
dat de corporaties zich in 2014 hebben georganiseerd rondom het programma ‘Gelderse Impuls
Gelden’. Een programma waarin de Provincie Gelderland zeventig miljoen beschikbaar stelde om
gezamenlijk met de Gelderse corporaties, bij 10.000 woningen, minimaal twee labelsprongen te maken.
Van de organisatiestructuur die hiervoor is opgezet wordt nog steeds dankbaar gebruik gemaakt. En de
verduurzaming wordt volgens een drietal uitgestippelde sporen verder vorm gegeven. Via deze
organisatievorm wordt ook invulling gegeven aan de ‘tafel huur’ van het programma Gelders Energie
Akkoord (GEA).
In Limburg zien we dat de provincie haar rol pakt door een duurzaamheidlening voor particulieren en
huurders beschikbaar te stellen. Een revolverend fonds, waarbij tegen lage rentes geld kan worden
geleend voor energetische verbeteringen aan de woning. Alhoewel hier door huurders relatief weinig
gebruik van wordt gemaakt, is dit wel een extra impuls geweest voor de corporaties om zich in diverse
regionale kringen te organiseren. Een voorbeeld hiervan is ‘Platform Ketensamenwerking Zuid’ waarbij
de corporatiesector, de markt, netwerkbedrijven en (regionale) overheden onder andere bezig zijn met
het thema verduurzaming. Ook het project Zonnig-Limburg is een mooi voorbeeld waarbij elf
woningcorporaties gezamenlijk ruim 3.000 woningen voorzien van zonnepanelen.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de organisatie van het programma de BIG BENG
CHALLENGE (BBC) die onder de paraplu van ‘Platform Ketensamenwerking Zuid’ wordt uitgewerkt. De
BBC is een afgeleide van de BIK Challenge die draaide in Noord Holland. In een periode van zes
maanden tijd worden corporaties en marktpartijen bij elkaar gebracht en onder professionele
begeleiding geholpen om concrete verduurzamingsprojecten in een veilige en experimentele omgeving
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te optimaliseren. Optimalisaties vinden plaats op de (energetische) verduurzaming van technieken maar
ook op de hieraan gerelateerde (aanbestedings)processen.
2.

Brabant

In Brabant zien we dat een aantal corporaties duidelijke stappen voorwaarts hebben gemaakt. Zoals
Area, Thuis, Brabant Wonen, Zayaz, Mooiland, Wocom, Woonveste en Thuisvester. In de eerste fase
van het programma Huren met Energie zat een vervlechting met de ‘Brabantse Deal Nul-op-de-Meter’.
In deze samenwerking was er sprake van een netwerk van 111 partijen, onder anderen provincie
Noord-Brabant, aannemers, gemeenten en een elftal corporaties. In dat eerste jaar kwamen er van
deze corporaties veel vragen over businesscases achter de verschillende renovatieaanpakken.
In 2016 sloten gemeenten en corporaties prestatiecontracten. In dat jaar ontstond ook de relatie met
The Natural Step (TNS) methode. Naast TNS en Woonbedrijf zijn ook andere corporaties aan de slag
gegaan met de denkwijze en de methodes van TNS. Dit leidde tot een serie van workshops, en
verspreidde daarna als een olievlek . Dat wil zeggen corporaties zoals Thuis, Brabant Wonen, Zayaz,
Woonveste, Wocom, Mooiland en Area zijn fanatiek aan de slag gegaan met het implementeren van
TNS in het duurzaamheidsbeleid. Veel corporaties noemden deze methode in hun woonvisies. Deze
ontwikkelingen zijn een resultaten van onder meer de inspanningen van Huren met Energie in Brabant.
In dat jaar deden gemeenten en corporaties ook een beroep op het stimuleren van verduurzaming en
hogere ambities in relatie tot de prestatieafspraken. Voorbeelden zijn; Gemeente Den Bosch, Veghel,
Aerea, Zayaz, Brabant Wonen en Mooiland
Er is in Brabant een grote behoefte aan samenwerking. Van nature is er in Brabant geen sprake van
kennisuitwisseling op organisatieniveau, wel op persoonsniveau. Een grote samenwerking is de
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‘Lentesamenwerking’. Daarin nemen Wonen Breburg, Allee Wonen en Brabant Wonen het voortouw
onder leiding van een stuurgroep. Deze samenwerking is in eerste instantie vanuit een inkoop focus
gestart. Inmiddels kijken deze corporaties naar kennis- en strategie-uitwisseling als het gaat over de
route naar CO2-neutraal 2050. Wat ook opvalt is dat corporaties zichzelf niet snel een koploper vinden,
maar ook geen referentiekader hebben. We zien wel in heel Brabant de behoefte om met elkaar samen
te werken. Woningcorporatie Thuisvester neemt bijvoorbeeld initiatief om samenwerking op te zetten
ten behoeve van kennisdeling tussen corporaties en aanbieders (Bouwend Nederland).
Het laatste jaar van Huren met Energie stond vooral in het teken van het concretiseren van
vastgoedsturing in relatie tot verduurzamingsambities. Oftewel: hoe schrijf ik eenvoudig een beleid uit?
Hoe krijg ik mijn organisatie erop aangehaakt en hoe gaan we ermee aan de slag? Een groepje
corporaties en de EnergieAmbassadeur vormden een werkgroepje om woningen met groene labels
groener krijgen. Wat is er technisch allemaal mogelijk met vastgoed dat al redelijk is? Zijn er technische
arrangementen marktrijp om dit type vastgoed toch extra te verduurzamen en is dat dan ook financieel
haalbaar? In 2017 hebben corporaties veel duidelijker koers gekozen. Bijvoorbeeld, het omarmen van
routes naar gasloze wijken, of voor een stap voor stap aanpak. Ook zijn er veel verkenningen gedaan
welke experimenten of innovaties gaan leiden tot versnellingen.
3.

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel

Door het Parijs akkoord (december 2015) zien we dat de belangstelling voor beleidsontwikkeling en
uitvoering richting CO2-neutraal bij de woningcorporaties in Noord Nederland enorm is toegenomen.
Het besef dat het een enorme opgave is om het corporatiebezit CO2-neutraal te maken uiterlijk 2050 en
dat het echt nodig is, begint door te dringen. Vragen die gesteld worden zijn: Waar beginnen we, wat
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zijn de beste concepten? Moeten wij zorgen voor energieneutrale woningen of mogen we ook
verwachten dat de huidige energievoorziening verduurzaamt wordt? Nu de plannen moeten worden
gemaakt met een grotere tijdshorizon, moet meteen ook worden nagedacht over de communicatie
richting gemeenten en huurders.
Het zijn vooral de grotere corporaties die de handschoen nu snel oppakken en aan de slag gaan met
het maken van beleid. In het aardbevingsgebied is een speciale dynamiek waarbij de corporaties
samenwerken en ‘launching customers’ zijn voor verstevigen en verduurzamen. In Twente heeft men
gekozen voor samenwerking tussen de corporaties om gezamenlijk te gaan voor de ‘meest duurzame
oplossing’. Ook in Friesland en Drenthe zijn samenwerkingsvormen geïnitieerd door de provincies met
de woningcorporaties. Een extra inspanning is nodig om naast energie besparing ook circulair meteen
mee te nemen.
Toch kijkt men in de samenwerkingsverbanden vooral terug en heeft men weinig oog voor wat de
toekomst ons aan grote veranderingen gaat bieden op het terrein van bouwen en onderhouden. Wat
nog flink leeft is wantrouwen en achterblijvende innovatie en beloofde prijsdalingen die de scepsis over
de toekomstige oplossingen vergroot.
4.

Flevoland, Utrecht, Noord-Holland

Flevoland, Utrecht en Noord-Holland verschillen behoorlijk op het vlak van woningmarkt. En ook binnen
Noord-Holland verschilt dit weer sterk. Er zijn ook veel verschillen wat betreft de leeftijd van het bezit.
Zo is er in Flevoland veel jong bezit is. In Zuid-Holland bevinden zich veel grote steden. Daar zijn
relatief veel vooroorlogse, gestapelde woningen waardoor het behalen van een gemiddelde Energie24

Index (EI) kleiner dan 1,4 lastiger is. In Flevoland wordt een gemiddeld EI van kleiner dan 1,4 door de
meeste corporaties gehaald. Met name in Noord-Holland en Utrecht spelen de provincies een actieve
rol bij de verduurzamingsopgave. In Noord-Holland gebeurt dit met het Servicepunt Duurzaamheid en in
Utrecht en de Wasstraat en inmiddels ook met kwartiermakers.
In het algemeen is de energetische opgave goed geland bij de corporaties in de drie provincies. Inzicht
in duurzaamheid begint schoorvoetend te ontstaan. Inspiratiesessies op basis van The Natural Step
hebben daarbij bij enkele corporaties geholpen. Opvallend is bijvoorbeeld de keuze in Amsterdam om
van het aardgas af te gaan. In AFWC verband zijn de corporaties hier scenario’s voor aan het
ontwikkelen.
In de kop van Noord-Holland doorkruist de krimpopgave de verduurzamingsopgave. In het strategisch
voorraadbeleid wordt primair de vraag gesteld welke woningen op termijn nog nodig zijn. In de praktijk
betekent dit: voorraad die minder bij voorzieningen gelegen zijn en grotere grondgebonden woningen
worden meestal als eerste uit de markt genomen. Deze worden vervangen door gelijkvloerse
levensloopbestendige woningen in de nabijheid van voorzieningen.
5.

Zuid-Holland, Zeeland

Binnen Zuid-Holland en Zeeland is met 71 van de 98 corporaties het gesprek gevoerd over energie en
duurzaamheid. Zeeland werkt op dat gebied goed samen in de ‘Energiekring Zeeland’. Binnen dit
platform worden de thema’s duurzaamheid en energie collectief besproken. In Zuid-Holland bestaat een
samenwerking genaamd Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en hebben een werkgroep
duurzaamheid. Hierin zijn ook de nodige gesprekken gevoerd over de verschillende thema’s. Uit deze
ervaringen bleek dat het goed is om collectief onderwerpen onder de aandacht te brengen, maar dat
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een individueel gesprek wenselijk blijft om de corporaties te helpen bij hun specifieke opgave. Elke
corporatie is anders en heeft zijn lijnen op een andere manier uitgezet. Aan de hand van deze
individuele gesprekken is, in overleg met de corporatie, een strategie bepaald of en hoe deze corporatie
geholpen of ondersteund wilde worden.
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6 Werkwijze Huren met Energie
Het programma Huren met Energie was bedoeld voor ondersteuning aan alle woningcorporaties in
Nederland. Het programma richtte zich met name op de corporaties waar de meeste winst valt te
behalen. Het programma bood met name ondersteuning aan corporaties die graag aan de slag wilden,
maar onvoldoende kennis en competenties hadden binnen de organisatie om hier goed mee aan de
slag te gaan. Het programma gaf deze corporaties de gewenste ondersteuning, voorbeelden en tools
om een professionaliseringsslag te maken en een versnelling in te zetten.
Activiteiten Huren met Energie
Het programma Huren met Energie bestond uit de onderstaande activiteiten:
•

Procesondersteuning per corporatie
Vijf, regionaal werkende, EnergieAmbassadeurs ondersteunden de corporaties. Afhankelijk
van de vraag van de corporatie, dacht de EnergieAmbassadeur mee met het vaststellen van
de duurzaamheidsvisie binnen de organisatie, met opzetten of aanscherpen strategisch
voorraadbeheer, gaf advies over NOM/BENG, zonnepanelen, bewonersparticipatie of
regisserend opdrachtgeverschap en ondersteuning bij het opzetten van energiebeleid,
Daarnaast kwamen nog tal van andere vragen aan de orde.
De EnergieAmbassadeurs waren:
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•

•

Charlie Kock – Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Noordoostpolder

•

Emirto Rienhart – Noord-Holland, Utrecht, Flevoland

•

Jeffrey Mennen – Zuid-Holland, Zeeland

•

Peter Hopmans – Gelderland, Limburg

•

Peter Linders- Brabant

Online kennisbank
De website Huren met Energie bood corporaties nieuws, opinies, achtergrondinformatie,
voorbeeldprojecten en tools.

•

Digitale nieuwsbrieven
Tweemaandelijks verstuurde Huren met Energie een digitale nieuwsbrief naar 1.217 personen.
Van vrijwel iedere corporatie ontvingen een of meerdere corporaties een nieuwsbrief. De
nieuwsbrief bracht de corporatie op de hoogte van nieuws, publicaties, voorbeeldprojecten,
opinie, achtergrondinformatie en bijeenkomsten.

•

Workshops, masterclasses en incompany-training
Huren met Energie organiseerde regelmatig masterclasses en workshops over thema’s. Onder
meer over The Natural Step, bewonersparticipatie, STEP, en opdrachtgeverschap. Daarnaast
zijn meerdere incompany-trainingen gegeven over visievorming en bewonersparticipatie.
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7 Welke lessen halen we uit de
werkwijze van Huren met Energie?
Na drie jaar Huren met Energie heeft het team veel ervaring opgedaan over de wijze waarop je
corporaties het beste kunt ondersteunen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Hieronder
presenteren we de belangrijkste lessen.
Ingang
Op verschillende niveaus in de organisatie zijn gesprekken gevoerd. Van de Raad van Toezicht,
directie, management teams en projectleiders tot aan de onderhoudsmensen. Eerste ingang bleken
vaak de ‘warme contacten’. Via deze contacten werd afgetast in hoeverre het thema duurzaamheid in
de corporatie leeft. De eerste ingang was in veel gevallen een MT-lid; meestal de manager vastgoed.
Enkele corporaties gaven aan geen behoefte te hebben aan gesprek.
Het eerste gesprek vond veelal plaats op basis van deskresearch. Waarbij de huidige Energie-Index, de
financiële situatie en de beleidsambities de basis vormden. In het gesprek werd dan doorgevraagd op
ambities en uitdagingen. Hierbij was gelijk ook aandacht voor een analyse van de situatie van de
corporatie. Met andere woorden: er werd een peilstok in de organisatie gestoken en gekeken waar de
energie zit. De EnergieAmbassadeurs hanteerden hiervoor een soort checklist, die zij als basis
gebruikten om alle thema’s te belichten en te bevragen. Deze deskresearch in combinatie met het
eerste gesprek gaf over het algemeen een goed beeld van hoe de corporatie er op het gebied van

27

energetische duurzaamheid voor staat, wie bij de processen betrokken zijn en op welke terreinen en
projecten de corporatie actief is.
Omvang corporatie
De focus lag bij corporaties met meer dan 2.500 wooneenheden. Afhankelijk van de werkwijze en
bestaande contacten van de EnergieAmbassadeurs, lag de focus op de kleinere corporaties of de
grotere corporaties. Zo bleek het voor ondersteuning bij de visievorming wenselijk of zelfs noodzakelijk
om de directeur-bestuurder van de corporatie ‘mee’ te krijgen. Bij de grotere corporaties is dit lastiger
dan bij de kleinere. In de praktijk bleek het dus makkelijker om juist bij de kleinere corporaties (tot
10.000 woningen) impact te kunnen maken.
Toch zijn ook grotere corporaties goed ondersteund. Zo heeft EnergieAmbassadeur Charlie Kock
woningcorporatie Lefier geholpen bij het opstellen van het Energiebeleidsplan. In Brabant zijn meerdere
corporaties ondersteund met The Natural Step. Vooral de grotere corporaties hebben zelf de capaciteit
voor het opstellen van beleidsplannen, daar werden de Energieambassadeurs gevraagd mee te lezen.
Methode/juiste vraag boven water te krijgen
Op basis van het deskresearch en het eerste gesprek, kwam de hulpvraag goed in beeld. Naarmate het
programma vorderde, kwamen er steeds meer gerichte vragen terecht bij Huren met Energie.
De EnergieAmbassadeurs hadden ook hun eigen specialisatie en strategieën. Zo had
EnergieAmbassadeur Peter Linders als strategie om vanuit ambities, die hij ophaalde uit persoonlijke
interviews met bestuurders of MT-leden, de vraagstukken en hulpvragen scherp te krijgen. Tijdens die
sessies bracht hij ideeën, kennispapers of andere voorbeelden in. Aangezien het hier vaak wat bleef
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hangen op allerlei algemeenheden en ambities, daalde Peter vervolgens verder in de organisaties om
de echte vraagstukken los te peuteren. Hij stelde daar vooral kritische vragen, soms vanuit
gemeentelijke informatiebronnen of visies. De discussie die daarna ontstond heeft in ieder geval geleid
tot aanscherping van biedingen en strategieën op het vlak van verduurzaming en het opzetten van
concrete projecten.
En EnergieAmbassadeurs Jeffrey Mennen heeft zich het laatste jaar bijvoorbeeld vooral gericht op de
vraag achter de vraag (opgave). Waarom is het thema belangrijk? En wat is nu precies duurzaamheid?
Op basis van het gedachtengoed van The Natural Step heeft hij een inspiratiesessie ontwikkeld.
Daarmee heeft hij inmiddels, samen met de andere ambassadeurs, meer dan 20 corporaties geholpen.
Zij kregen inzicht in het speelveld, de context en een helder beeld van het thema duurzaamheid,
creëren van gemeenschappelijke taal, aanzet tot strategische (duurzaamheid) doelstellingen en bieden
van een handelingsperspectief bij formuleren concrete acties. Hij noemde dit Stap 0 in de route naar
welke ambitie op gebied van duurzaamheid dan ook.
Onderwerpen en strategie
De aanwezige energie, ambitie en actiebereidheid van corporaties om met duurzaamheid aan de slag
te gaan is zeer verschillend. Er zijn corporaties die op projectniveau enorm voortvarend zijn, maar dit
niet weten op te schalen naar een breder niveau omdat er nog geen visie en beleid geformuleerd is. Er
zijn echter ook corporaties die visie en beleid hebben maar dit nog niet hebben weten te vertalen naar
concrete projecten.
De onderwerpen waarover corporaties vragen stelden, waren dan ook divers. Veel vragen hadden te
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maken met strategisch voorraadbeleid, zon-PV, beleidsontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied
van techniek, bewonersparticipatie, opdrachtgeverschap. Afhankelijk van het onderwerp kon de
bijdrage op verschillende plekken in het proces plaatsvinden. Bij het opstellen van het strategisch beleid
zat de inzet vaak al in de beginfase, terwijl de inzet bij een aanbesteding als operationele uitvoering kan
worden beschouwd. Tijdens de gesprekken was er ook aandacht voor de bewustwording van
corporaties op het thema duurzaamheid.
Regisserend opdrachtgeverschap
Daarnaast zijn corporaties geholpen met regisserend opdrachtgeverschap. In Noord-Holland ging dat
via de BIK Challenge. Hierbij zijn corporaties vanaf het formuleren van de vraag, de selectie van
marktpartijen en de definitieve keuze van een winnende partij, begeleid. Hoewel het primaire doel van
de BIK Challenge het opdoen van kennis en ervaring met regisserend opdrachtgeverschap was,
worden een aantal complexen uit de BIK Challenge op dit moment gerealiseerd.
Prestatieafspraken
Daarnaast is aandacht besteed aan duurzaamheid in de prestatieafspraken. Dit gebeurde enerzijds
door corporaties te bevragen over welke afspraken ze gemaakt hadden en of ze nog ondersteuning
nodig hadden voor het concretiseren hiervan. Anderzijds werden corporaties ondersteund in het
verhogen van hun ambitie, en dat uitte zich weer in de prestatieafspraken.
Visievorming
Meer dan 90 procent van de corporaties heeft de term duurzaamheid in de missie, visie of
ondernemingsplan staan. Veelal hebben zij echter geen helder beeld wat zij hier mee bedoelen en er is
daardoor ook geen eenduidig beleid geformuleerd. Juist hier lag het antwoord waarom en wat de
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corporaties het wel zouden ‘willen’. Gesterkt door de visie van The Natural Step heeft een van de
EnergieAmbassadeurs hiervoor een inspiratiesessie ontwikkeld. Doel hiervan was het creëren van een
helder beeld van duurzaamheid, spreken van dezelfde taal en bieden van handelingsperspectief voor
concrete stappen. Zo’n twintig corporaties in diverse provincies hebben hiervan gebruik gemaakt. Het
effect van deze sessie was een bewustwording waarom duurzaamheid een thema is en wat
energiebesparing en een CO2-neutrale energievoorziening hierin betekenen.
Duurzaamheid binnen de corporatie-organisatie
De hiërarchie binnen de corporatie is vaak heel bepalend voor de uiteindelijke concretisering. We
hebben projecten zien stranden, waarbij het in eerste instantie leek of alle lichten op groen stonden.
Maar dan niet door de gehele organisatie werd opgepakt.
De betrokkenheid van de directie en het management zijn essentieel. Het bestuur, directie en
management moeten het belang van verduurzaming uitstralen en vertalen naar een heldere visie voor
het bedrijf. Deze visie wordt vervolgens vertaald naar de rest van de organisatie. Iedereen moet
betrokken zijn bij het thema verduurzaming om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de tactische(beleidsvorming) en operationele uitvoering (het gewoon doen).
Om verduurzaming te concretiseren en tot uitvoer te brengen, werkt het – zeker bij wat grotere
corporaties – goed om daar programmamanager voor aan te stellen met mandaat, budget en een vrije
positie binnen de organisatie. Wanneer duurzaamheid al apart programma wordt aangemerkt, kan er
slagvaardiger en gerichter samengewerkt worden vanuit meerdere afdelingen binnen de organisatie.
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Samenwerkingsverbanden
De EnergieAmbassadeurs werken samen met andere initiatieven, organisaties en
samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn het programma ‘Stook je Rijk’, de
stroomversnelling, The Natural Step, RVO, BIK Challenge en diverse regionale energiekringen. Via
gezamenlijke georganiseerde themabijeenkomsten met RVO en bezoeken aan de individuele
woningcorporaties is de subsidie STEP veelvuldig onder de aandacht gebracht.
Effect Huren met Energie
Wanneer had Huren met Energie het meeste effect?
In de verkenningsfase van de visievorming, planontwikkeling of strategievorming heeft het programma
de meeste invloed gehad. Vooral als organisaties in die fase behoefte hadden aan goede voorbeelden
en instrumenten ter inspiratie. Daarnaast hangt het succes van een vraaggestuurd programma als
Huren met Energie af van de urgentie die anderen aan het thema geven. Vanaf begin 2016 nam de
urgentie voor het thema duurzaamheid sterk toe. En dat uitte zich in een groter aantal vragen richting
de corporaties, meer betrokkenheid op directie- en managementniveau bij het programma en meer
energie om de geleerde lessen in de praktijk te brengen.
Wanneer was Huren met Energie minder succesvol
Huren met Energie is een vraaggestuurd programma. Dat betekent echter ook dat het programma niet
overal binnenkomt. Met name in de beginfase van het programma hadden de achterblijvers niet altijd
behoefte aan een gesprek, terwijl een gesprek juist daar waardevol zou zijn om de urgentie van het
thema te benadrukken en om aan te jagen. Halverwege het programma werd de urgentie voor
duurzaamheid meer gemeengoed en toen kenterde dit. Toch blijven er corporaties die de deur dicht
houden. Met name als projecten al ingeregeld zijn, met daarbij oude zienswijzen en werkwijze, gaat de
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deur op slot. In die situatie hebben de betrokkenen angst om oude structuren los te laten en processen
transparant te maken. Natuurlijke bescherming is dan om interventies van buitenaf af te houden.
Kortom:
Het is lastig om aan te geven wat de exacte bijdrage is geweest van Huren met Energie. Het
programma werkte als smeermiddel in de tandwielen van een complex samenspel tussen huurders,
corporaties en gemeenten dat leidt tot de vorming en uitvoering van energetisch beleid. Je kunt het
vergelijken met een bedrijf dat een stand heeft op de beurs. Het is vaak noodzakelijk om er te staan
maar wat het daadwerkelijke effect is op de omzet is moeilijk aan te geven. Huren met Energie heeft
zeker effect gehad, maar het is op EI-niveau niet aan te geven wat de exacte bijdrage is geweest.
Gelukkig kunnen we inmiddels vaststellen dat de sector gemiddeld label B in 2021 toch gaan halen als
de trend zoals we nu waarnemen zo door blijft gaan. Daarnaast neemt de urgentie voor verduurzaming
toe. Samen met de aandacht van het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 en het richten op
CO2-neutraliteit ontstaat er in de laatste maanden een dynamiek waarbij het moeten omslaat naar het
willen. Gesterkt door de Vernieuwingsagenda van Aedes en de afspraak voor het opstellen van de
‘Routekaart CO2-neutraal 2050’ treedt er nu de noodzakelijke versnelling op.
Door te starten met luisteren naar de vraag, begrip hebben voor de situatie, stimuleren van
bewustwording door inspiratiesessie en ondersteuning bij opstellen beleid en plannen staan de
corporaties klaar voor uitvoering in samenwerking met stakeholders. Zij worden hierbij ondersteund
door Routekaart van Aedes.
Vervolgvragen
‘Hoe dan?’
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Met het toenemen van de urgentie nemen ook de vragen toe. Het is jammer dat nu net op dit moment
het programma stopt. De opgave die er nu ligt, naast het blijven werken aan de bewustwording, is het
starten met het ‘doen’. Inmiddels zijn een aantal corporaties hier mee begonnen, ieder op zijn eigen
wijze. Wij geven wel graag een kort overzicht van mogelijke verschillende voorbeelden voor een plan
van aanpak. Denk aan:
•

Havensteder, komende tien jaar maximaal isoleren ter voorbereiding op all-electric. Ingegeven
door signaal van Stedin dat zij gasleiding niet meer vervangen.

•

Eigen Haard, komende jaren 10.000 woningen versneld naar niveau label B middels lean
programma.

•

AlleeWonen, uitgebalanceerd programma.

•

Brabant Wonen, door in een reorganisatie duurzaamheid organisatie breed inbedden.

•

Noordwijkse WS, komende jaren volledig op nieuwbouw en beperkt laaghangend fruit.

•

WonenLimburg, uitgebalanceerd programma.

•

Lefier, vanaf nu alles naar Nul-op-de-Meter.

Regionale energietransities
Daarnaast wordt, met het verschuiven van de focus op gemiddeld label B (gebouwgebonden) naar
CO2-neutraal (gebiedsgebonden), het speelveld complexer en ontstaan er vragen over samenwerking.
Hier zijn meerdere partijen bij betrokken zoals (regionale) overheden en netwerkbedrijven. Een proces
dat complex is en vraagt om begeleiding vanuit een netwerk van ervaren professionals. Een netwerk
waar kennis en kunde voorhanden is en met elkaar gedeeld kan worden. Want dit is naast het
enthousiasmeren van partijen een belangrijke basis voor succes.

Drie jaar Huren met Energie

8 Aan Huren met Energie werkten mee
In de periode vanaf juli 2014 tot en met december 2017 werkten de onderstaande personen (tijdelijk)
mee met Huren met Energie:
Projectmanagement: Anouk Corèl (Platform31).
EnergieAmbassadeurs: Bindert Kloosterman, Charlie Kock, Emirto Rienhart, Jeffrey Mennen, Marlou
Boerbooms, Peter Hopmans, Peter Linders.
Communicatie: Maite Gadellaa, Miranda Brandsma, Natasja van der Veer, Luca de Boer, Saskia
Hinssen (Platform31), Nanda Deen.
Ondersteuning: Niels Gastkemper, Vera Beuzenberg (Platform31).
Stuurgroep: Maarten Georgius, Ronald Franken (Aedes), Anne-Jo Visser en Anouk Corèl
(Platform31).

31

Drie jaar Huren met Energie

