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Organisatie
Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland is opgezet door de Provincie
Noord-Holland als vehikel om de energietransitie te ondersteunen en te
versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus gelegd op de gebouwde omgeving en
de ontwikkelingen omtrent aardgasvrije bebouwing (nieuwbouw en bestaande
bouw). Het Servicepunt ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties
en uitvoeringsdiensten met het uitwerken van plannen en het opzetten van
projecten. De opgedane kennis en ervaring worden door het Servicepunt
verzameld en ter beschikking gesteld binnen de provincie. Over Morgen en AEF
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Servicepunt.
Contactgegevens
Vragen over het Servicepunt Duurzame Energie of over deze publicatie kunt u
aan ons toesturen via ons e-mailadres: info@servicepuntde.nl
Servicepunt Duurzame Energie
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
Eigendomsrechten
De inhoud van onze publicatie mag alleen na schriftelijke toestemming van
het Servicepunt Duurzame Energie worden vermenigvuldigd. Neem hiervoor
contact op met het servicepunt via: info@servicepuntde.nl
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Leren door te doen
Nut en noodzaak van een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050 staan
niet meer ter discussie. De ontdekkingstocht naar het hoe, wat en wanneer is
nog maar net begonnen. In deze ontdekkingstocht is elke woningcorporatie op
zoek een antwoord op de vraag hoe ze betaalbaar en effectief aan de slag kan
gaan, zonder dat dit ten koste gaat van de kerntaak: het zorgen voor voldoende
betaalbare huurwoningen.
Wat kan een corporatie doen om sociale huurwoningen aardgasvrij en CO2-neutraal te maken?
Daar gaat deze publicatie over. Als Servicepunt Duurzame Energie (SDE) merken we dat er veel
behoefte is aan een concreet handelingsperspectief. Zeker nu in het Klimaatakkoord is gesteld dat
corporaties ‘de startmotor van de energietransitie zijn’.
Aan de hand van vijf perspectieven -woning, huurder, financiering & regelgeving, schaalniveau
en organisatie- zetten we als Servicepunt onze inzichten en praktische voorbeelden op een rij.
Dit doen we met als doel te inspireren en inzicht te bieden in de duurzaamheidsstappen die een
corporatie kan zetten.

DE DUURZAAMHEIDSOPGAVE IN HET KORT
We willen in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in
1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen dan met bestaand
beleid al zou moeten worden gerealiseerd. In het nationale ‘Energieakkoord voor duurzame groei’
(2013) zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van
energie. Branchevereniging Aedes en de leden-woningcorporaties hebben deze doelstellingen en
het Klimaatakkoord geconcretiseerd in het ‘Convenant energiebesparing huursector’ en de Aedes
Woonagenda 2017. Daarin is vastgesteld dat in 2050 de woningvoorraad van de Nederlandse
woningcorporaties CO2-neutraal moet zijn.
Het gaat om ongeveer zeven miljoen huizen (2,4 miljoen corporatiewoningen) en één miljoen
gebouwen die beter geïsoleerd en met duurzame energie verwarmd moeten worden en waarin
schone energie wordt gebruikt en mogelijk zelf opgewekt. Om de klimaatdoelstellingen te halen,
moeten ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar worden aangepakt.
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Het eerste perspectief:
de aardgasvrije CO2-neutrale woning
Wie aan een CO2-neutrale vastgoedportefeuille denkt, denkt als eerste aan de
woning. Veel corporaties beginnen met een inventarisatie van de benodigde
technische duurzaamheidsmaatregelen. Vaak gebeurt dit op complex- of
woningniveau. Op dit niveau wordt de energietransitie het meest tastbaar.

Welke opgave staat in dit perspectief centraal?

Elke corporatie moet in 2050 een CO2-neutrale vastgoedportefeuille hebben. Het toekomstbeeld
van alle woningen is dat deze energiezuinig zijn en daarnaast gebruik maken van duurzame
energiebronnen. Dat betekent dat alle woningen goed geïsoleerd zijn en op een andere manier
worden verwarmd dan met aardgas. Het type woningen, het bouwjaar, de huidige (energetische)
staat, de huidige verwarmingsinstallatie van de woningen en schaal bepalen voor een groot deel
de opgave en de investeringen.
Als we kijken naar het energielabel dan hebben de meeste sociale huurwoningen een energieindex van tussen de 1,41 en 1,80 (30,6%). In 2015 had 44,6% van de sociale huurwoningen nog een
energie-index van 1,81 of lager. En ondanks dat sociale huurwoningen energiezuiniger zijn dan de
gemiddelde Nederlandse woning, blijft het een grote opgave om de ambities in 2050 gerealiseerd
te hebben.1

Wat zijn beproefde oplossingen?

Nul op de Meter-woningen (NoM) wordt vaak gezien als dé
methode om een aardgasvrije en CO2-neutrale woning te
realiseren. Het concept gaat uit van de trias energetica:

beperk de
energievraag

1.	Het zoveel als mogelijk terugbrengen van de
warmtevraag, door de woning te voorzien van een
geheel nieuwe isolerende schil met een nieuwe gevel,
Trias
nieuwe kozijnen en een nieuw dak.
indien
Energetica
nodig,
2.	Het zo efficiënt mogelijk opwekken van de resterende
gebruik
warmtevraag met een individuele laagtemperatuur
fossiele
warmtepomp in de woning en laagtemperatuur
brandstoffen
gebruik
zo efficiënt en
radiatoren. De bewoners stappen over naar koken op
duurzame energie
schoon
mogelijk
inductie, zodat de aardgasaansluiting in de woning
verwijderd kan worden.
3.	Het opwekken van alle elektriciteit - die in de woning wordt gebruikt - met zonnepanelen op
het dak van de woning. Naast de elektriciteit voor verwarmen betreft het tevens alle elektriciteit
voor ventileren, verlichting en huishoudelijke apparatuur. Hierdoor is de energierekening voor
de huurder aan het einde van het jaar gelijk aan 0.

1

h
 ttps://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/woning/hoe-energiezuinig-zijn-sociale-huurwoningen-/hoe-energiezuinig-zijnsociale-huurwoningen.html
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Bij sommige corporaties bestaat het beeld dat alle corporatiewoningen in Nederland een geheel
nieuwe isolerende schil moeten krijgen om CO2-neutraal te zijn. Echter, deze oplossing is maar
voor een klein deel van de totale woningvoorraad een efficiënte en financieel haalbare oplossing.
Denk daarbij aan nieuwbouwwoningen en woningen van na de oorlog met veel achterstallig
onderhoud, waardoor de kozijnen en het dak toch al vervangen moeten worden.
Om de komende jaren op grotere schaal woningen van het aardgas af te halen, zal er daarom
gezocht moeten worden naar andere alternatieven:
In steden zoals Amsterdam, Alkmaar en Purmerend ligt er een bestaand warmtenet. Deze
warmtenetten hebben warmte met een aanvoertemperatuur tot 90 graden naar de woning
beschikbaar. Hierop kunnen ook minder goed geïsoleerde woningen aangesloten worden. Het is
wel zaak om alle woningen die aangesloten zijn op dit warmtenet te isoleren, zodat de aanvoer
temperatuur verlaagd kan worden naar maximaal 70 graden. Zo wordt het mogelijk om meer
lokale duurzame warmtebronnen te benutten. Voorbeelden hiervan zijn geothermie, warmte uit
de riolering of warmte uit het oppervlaktewater. Met een wijkwarmtepomp kan, indien nodig, de
warmte worden opgewaardeerd naar de gewenste temperatuur.
In gebieden waar geen bestaand warmtenet ligt, maar waar wel sprake is van een hoge
concentratie aan corporatiewoningen met een hoge dichtheid en met veel gestapelde bouw, kan
een kleinschalig warmtenet ontwikkeld worden. Door de snelle ontwikkeling van industriële
warmtepompen kan in vrijwel alle wijken in Noord-Holland gebruik gemaakt worden van lokaal
beschikbare warmtebronnen, zoals warmte uit het riool, uit oppervlaktewater of vanuit
nabijgelegen industrie.
Op kleinere schaal kunnen woningcorporaties ook woningen individueel met warmtepompen
verwarmen zonder vergaand te isoleren. Door dit niet complexmatig, maar vraaggestuurd of bij
mutatie te doen, hoeft het elektriciteitsnet in de wijk op korte termijn ook niet verzwaard te worden.
Op de langere termijn van 10 tot 15 jaar kunnen woningen ook op grotere schaal met individuele
warmtepompen in de woning verwarmd worden, zonder dat daarvoor altijd vergaand geïsoleerd
hoeft te worden. Dit kan ook de hoge kosten voor netverzwaring verkleinen. Maximaal isoleren
binnen de bestaande schil is daarvoor voldoende. Compacte warmtebatterijen in de woningen
kunnen dan de piekvraag op koude dagen opvangen, waardoor het vermogen van de warmte
pompen sterk omlaag kan. Ook kunnen warmtepompen steeds efficiënter temperaturen van 70
graden produceren, waardoor vervanging van bestaande radiatoren ook niet meer noodzakelijk is.2

Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

Veel corporaties sturen op dit moment nog op een gemiddelde energie-index lager dan 1,41 voor
hun woningbezit op voorraadniveau. Dit wordt vaak vertaald door ook op complexniveau te sturen
op een bepaalde energie-index. Dit is echter vaak niet heel efficiënt. Het is vaak beter om te kijken
naar de technische mogelijkheden en de kansen die er zijn om de woningen zo goed mogelijk te
isoleren op een daarvoor geschikt moment. Bijvoorbeeld tijdens onderhoud of mutatie, wanneer
een huurder erom vraagt of bij een wijkgerichte aanpak.
2

K
 ijk voor uitgebreide informatie over de techniek van de warmtetransitie op: https://servicepuntduurzameenergie.nl/
wp-content/uploads/2017/12/20171212-duurzame-warmtevoorziening.pdf
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Waar kun je mee starten zonder er spijt van te krijgen?

•	Het loont de moeite om de huidige MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) van de komende
vier jaar onder de loep te nemen. Hierbij dient gekeken te worden naar welk planmatig
onderhoud wordt gepleegd aan complexen waar weinig tot geen rekening is gehouden met
extra isolatiemaatregelen, en waarbij dit technisch wel mogelijk is.
•	Ook kan gekeken worden naar andere natuurlijke momenten, zoals mutatie of vraagsturing. Dit
moment is bijvoorbeeld uitermate geschikt om de gasaansluiting in de keuken te verwijderen,
kruipruimtes te isoleren en/of zonnepanelen te plaatsen.
•	Daarnaast moet op voorraadniveau samen met andere stakeholders (zoals de gemeente) in
kaart worden gebracht waar er op korte termijn kansen liggen voor de ontwikkeling van een
(lokaal) warmtenet. Het is van belang om daar de planningen zoveel als mogelijk op af te
stemmen om zo te kunnen versnellen.
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Het tweede perspectief:
de tevreden huurder
Huurders en bewoners die wonen en leven in de duurzame woning bepalen
mede de snelheid en het succes van de transitie. Zij zijn de eindgebruikers die een
belangrijke stem hebben in de verduurzaming van de woning. Daarnaast is het
van groot belang dat zij duurzamer gaan wonen en leven.

Welke opgave staat in dit perspectief centraal?

Voor de ene corporatie is de huurder het startpunt van waaruit ambities worden gerealiseerd, voor
de andere is de huurder het sluitstuk waar pas naar gekeken wordt als de plannen klaar zijn en de
financiering rond is. Wat de visie op de huurder ook is, elke corporatie is op zoek naar de beste
manier om haar huurders effectief mee te nemen.
Het verduurzamen van de woning heeft een grote impact op het leven van bewoners. Het grijpt in
op de leefwereld van de huurder, niet alleen tijdens de ingreep maar ook daarna. Er zal elektrisch
moeten worden gekookt, bij aansluiting op een warmtenet kan de huurder niet meer jaarlijks
wisselen van energieleverancier en bij verwarming op laagtemperatuur moet de huurder zijn of
haar stookgedrag aanpassen. Allemaal technische ingrepen die zorgen voor een ander beleving
van comfort en vrijheid. Omdat we aan het begin van deze transitie staan hebben huurders nog
weinig gevoel bij deze ingrepen en wat de voor- en nadelen ervan kunnen zijn.
Een andere belangrijke opgave vanuit het perspectief van de huurder is de kwestie van
betaalbaarheid. Wordt het voor de huurder duurder of juist goedkoper? Door de jaarlijks stijgende
huurprijzen heeft de huurder niet altijd het vertrouwen dat de beloftes ten aanzien van lagere
energierekeningen en lagere woonlasten daadwerkelijk worden waargemaakt. Het blijft lastig een
wantrouwende huurder hiervan te overtuigen, ondanks succesvolle voorbeelden binnen andere
projecten en ondanks het afgeven van de garantie dat de kosten niet hoger zullen zijn dan
voorheen (‘niet meer dan anders-principes’). Dit vormt een struikelblok, omdat de huurder met
een akkoordverklaring moet bepalen of een renovatie/ woningverbetering doorgang vindt.

Wat zijn beproefde oplossingen?

Een overzicht met beproefde oplossingen zoals deze bij het perspectief van de woning is geschetst,
is een stuk minder makkelijk te geven. Met vallen en opstaan wordt er door corporaties geëx
perimenteerd met nieuwe participatieconcepten. Het meenemen van de huurder vanuit zijn of
haar leefwereld is een aanpak die zichzelf heeft bewezen. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn het
laten ervaren van elektrisch koken tijdens een kookworkshop of een nachtje proefslapen in een
aardgasvrije woning. Bij dit soort activiteiten staat de beleving centraal. Dit is een veel krachtiger
instrument dan informeren, waarbij men maar een fractie van de informatie opslaat.
Naast beleving zijn corporaties succesvol die in hun participatieproces oog hebben voor de sociale
aspect van verduurzaming. Zij schuiven een boegbeeld of een ambassadeur naar voren die de
huurder kan laten inzien hoe belangrijk verduurzaming is. Etagecontactpersonen worden
gemobiliseerd, of die ene huurder die al een duurzame woning heeft, wordt gevraagd iets te
vertellen over zijn/ haar ervaringen.
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Als Servicepunt concluderen wij concluderen dat het gaat om het combineren van verschillende
methodes en technieken die zorgen voor een effectief participatieproces naar huurders. Een nuttig
instrument om het proces mee te herzien is het 7 E model.3 Dit is een model uit de
gedragspsychologie dat structuur en overzicht creëert. Het maakt duidelijk wanneer welke acties
en hefbomen in zet kunnen worden om duurzaam gedrag te realiseren. In onderstaande
afbeelding is een eerste introductie van de verschillende “E’s” te zien:
Zorg voor een positieve
beleving en laat bewoners
ervaren dat ze een goede
keuze maken

Richt je op sociale
motivatie: laat zien dat
er een groep mensen
achter de
verandering
staat

Schets de mogelijke winst
om zo de extrinsieke
motivatie te prikkelen

Maak mensen enthousiast
door de intrinsieke
motivatie te prikkelen

Beleving

Betrek

Beloon

Enthousiasmeer

Verstrek de informatie via
heldere communicatiemiddelen

Laat zien dat je het meent
met beleid, acties en
andere maatregelen

Zorg dat de (vanzelf
sprekende) hulpmiddelen
ook daadwerkelijk
aanwezig zijn

De 8e E is het slot op de
deur na de 7 sleutels van
gedragsverandering

Informeer

Voorbeeldgedrag

Faciliteer

Afdwingen

Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

Een bestaand participatieproces kan niet zomaar worden gewijzigd. Het proces is in het verleden met
zorg samengesteld en afgestemd met huurdersplatforms en andere partijen. Het transformeren van
een participatieproces vraagt dus om zorgvuldigheid, voorzichtigheid en geduld.
Naast dit organisatorische obstakel is er nog altijd veel (terechte of onterechte) weerstand tegen
verschillende maatregelen. Om de schaalsprong te maken en het benodigde tempo te kunnen,
realiseren zal de regelgeving omtrent akkoordverklaring misschien herzien moeten worden. De
70% akkoordverklaring is nodig om huurders te beschermen maar werkt nu vaak als vertragende
factor in de transitieopgave. Als we in Nederland in 2050 aardgasvrij willen zijn, zal hier nader naar
gekeken moeten worden.

Waar kun je mee starten zonder er spijt van te krijgen?

Het kritisch bekijken en -eventueel- herzien van de wijze waarop op dit moment bewonersdraagvlak
wordt verworven is een goede start. Met goede voorbeelden van andere corporaties kan deze aanpak
wellicht worden verrijkt en het 7 E-model kan helpen bij de optimalisatie ervan.
Experimenteren met andere werkwijzen rondom bewonersparticipatie, zoals werken met
ambassadeurs of belevenissen, kan helpen om de participatie en acceptatie te verbeteren.
Dit geeft energie om op te schalen.
3
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h
 ttp://7e-model.be/wat-is-7e/

Het derde perspectief:
investeringen, verdienmodellen & regelgeving
Investeringen zijn de brandstof om de energietransitie in beweging te krijgen.
Het kan dus alleen als er voldoende financiële middelen zijn en het concept
voldoet aan de verdienmodellen die opgelegd zijn. Als we het hebben over geld
en verdienmodellen, dan gaat het vaak ook over subsidies en regelgeving. In dit
perspectief gaan we daar verder op in.

Welke opgave staat in dit perspectief centraal?

De investeringsopgave is berekend en voor veel corporaties blijkt de opgave niet betaalbaar.
Corporaties vragen zich af hoe ze de hun geld op een slimme en verantwoorde manier kunnen
investeren. Vervolgens is het de vraag hoe investeringen (deels) kunnen worden doorberekend aan
de huurder, rekening houdend met de betaalbaarheid voor zowel huurder als corporatie.

Wat zijn beproefde oplossingen?

Het begint bij inzicht in de eigen woningvoorraad. Deze nulmeting is essentieel om een goede
strategie op te stellen in de route naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille. Hierbij dient verder te
worden gekeken dan enkel het complex en het energielabel. Om desinvesteringen te voorkomen,
dient zoveel als mogelijk gebruik gemaakt te worden van natuurlijke onderhoudsmomenten.
De mogelijkheden voor een woningcorporatie voor een passend verdienmodel zijn helaas nu heel
beperkt. Ook is de regelgeving vaak onduidelijk en/ of complex. Huurverhoging blijkt in praktijk
vaak ingewikkeld en levert onvoldoende garanties op de lange termijn door mutatie en aftopping
van de huur bij het passend toewijzen. Het is daarom van belang om op zoek te gaan naar extra
inkomsten buiten de huur om. Er zijn momenteel drie mogelijkheden:
1.	Via de servicekosten kan een vergoeding gevraagd worden voor zonnepanelen
2.	Via de energieprestatievergoeding kan naast de huur ook een vergoeding gevraagd worden bij
een NOM-woning
3.	Bij de levering van collectieve warmte kunnen bij huurders dezelfde kosten in rekening gebracht
worden als het geval is bij een individuele gasketel
Naast het lenen van geld via het Waarborgfonds Sociale Wonignbouw (WSW) zijn er ook andere
financieringsconstructies mogelijk als de corporatie niet kan of mag investeren. De financiering en
exploitatie wordt dan uitgevoerd door een marktpartij. Dit wordt ook wel een Esco (een Energy
Service Company) genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:
De financiering en
exploitatie van
zonenpanelen

De financiering en exploi
tatie van een duurzame
collectieve warmtevoorziening

De financiering en
exploitatie van een
individuele warmtepomp
in de woning

Zonnepanelen

Collectieve warmte

Warmtepomp
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Tot slot is er op dit moment een aantal subsidiemogelijkheden:
•	Een huurder mag zelfopgewekte stroom leveren aan het net en dit op een ander moment weer
afnemen, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt ook wel ‘salderen’
genoemd. De salderingsregeling zal vervangen worden door een terugleversubsidie.
•	Bij flats met veel dakoppervlak en een grootverbruikaansluiting kan via de Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie aangevraagd worden voor een zonnedak
•	Vanaf 1 januari 2019 start de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV), de opvolger van
de STEP-subsidie. De RVV is een fiscale maatregel. Er is tussen 2019 en 2021 €156 miljoen
beschikbaar. Bij drie labelstappen is de subsidie €3.000,- per woning
•	De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor o.a. individuele warmtepompen,
circa € 2.500,- per woning.

Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

De ene corporatie is de andere niet. Sommige corporaties hebben op basis van hun interestcoverage ratio (ICR) en loan-to-value (LTV) ratio voldoende middelen om te investeren. Echter,
andere corporaties voldoen niet aan de normen en kunnen daarom onvoldoende geld lenen om te
investeren. De ICR geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. Een
corporatie moet tegenover haar jaarlijkse rentekosten natuurlijk voldoende huurinkomsten
hebben. Daarnaast moet de totale uitstaande lening in goede verhouding staan tot de
marktwaarde van de portefeuille (LTV). De energietransitie gaat dus ook over het
kostenverdelingsvraagstuk. Daarnaast sluit de huidige regelgeving en subsidieregelingen
onvoldoende aan bij de opgave:
I. E
 r moet duidelijke regelgeving komen over de hoogte van de servicekostenvergoeding bij
zonnepanelen
II.	Er moet regelgeving komen omtrent het vragen van servicekostenverhoging bij onroerende
goederen, zoals individuele warmtepompen
III.	Er moet SDE-subsidie komen voor grote collectieve (wijk)warmtepompen, zodat de uitrol van
kleinschalige lokale warmtenetten op grotere schaal haalbaar wordt.
IV. De huidige energieprestatievergoeding (EPV) is complex en niet op grote schaal toepasbaar.
Gedacht kan worden aan een EPV die zich meer richt op de warmtevraag van een woning. Hoe
lager de warmtevraag hoe hoger de EPV. Deze regeling moet toepasbaar zijn bij woningen met
een warmtevraag voor ruimteverwarming van 60 kWh/m2 en lager.
V.	De RVV is te laag en stuurt alleen maar op labelstappen. De regeling moet veel meer inzetten op
isoleren op elementniveau en gebiedsgerichte grootschalige aardgasvrije oplossingen.

Waar kun je mee starten zonder er spijt van te krijgen?

Als het gaat om financiering en regelgeving zijn er drie manieren om aan de slag te gaan:
•	Ten eerste kan worden gestart met de grondgebonden nieuwbouwopgave waarbij gewerkt
wordt met NOM, energieprestatiecontracten en energieprestatievergoedingen. Hiermee wordt
momenteel al veel ervaring opgedaan door verschillende corporaties
•	Ten tweede kan worden gestart met zonnepanelen. Zeker bij vraaggestuurd werken is dit een
goede aanpak. Een vergoeding via de servicekosten kan hierbij worden meegenomen
•	Tot slot: ga samen met marktpartijen aan de slag met duurzame collectieve
warmtevoorzieningen bij wijken met veel meergezinswoningen in een hoge dichtheid
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Het vierde perspectief:
het juiste schaalniveau
“In het Klimaatakkoord staat het letterlijk: “woningen en gebouwen worden
wijk voor wijk verduurzaamd. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten,
helemaal elektrisch, met warmtepompen of met duurzaam gas. Dit wordt lokaal
maatwerk.” Kortom: een wijkgerichte benadering is het schaalniveau waar
corporaties naar moeten kijken en op moeten inspelen.

Welke opgave staat in dit perspectief centraal?

De voornaamste focus van woningcorporaties is op het eigen bezit. Assetmanagementsturing is
tegenwoordig bij elke corporatie goed geworteld. Op basis van deze sturing op complexniveau (van
strategische tot operationele beslissingen) worden afwegingen gemaakt of woningen worden
verduurzaamd en op welke wijze. Maar corporaties moeten met hun assetsturing een
schaalsprong maken: van complexgerichte naar gebiedsgerichte sturing. Dit vraagt van corporaties
dat zij verder kijken dan hun eigen portefeuille en dat zij hun afwegingen bijstellen waar nodig.
Corporaties moeten zich gaan afvragen of de duurzaamheidsmaatregelen die passen bij het
complex ook logisch zijn voor de wijk en bijhorende aardgasvrije oplossing.

Wat zijn beproefde oplossingen?

Bij de aanpak van de gebouwde omgeving staat een gestructureerde gebiedsgerichte werkwijze
centraal. Gemeenten voeren de regie op de verduurzaming en het aardgasvrij maken van wijken.
Met een wijkgerichte benadering worden per gemeente een transitievisie warmte en
wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Vóór 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte
hebben. Gemeenten als Purmerend, Zaanstad, Haarlem en Amsterdam zijn nu al bezig met een
dergelijke visie.
Parallel aan het wijktransitieplan zien we dat
de jaarlijkse prestatieafspraken de focus op wijkniveau
kunnen versterken. Door in de afspraken niet alleen op
anonieme labels en aantallen te sturen, maar te
kijken naar welke prestaties in welke gebieden
worden behaald, kunnen een transitievisie warmte
en de prestatieafspraken elkaar versterken.
Ook een Regionale Energiestrategie (RES) kan
helpen om samen met partners verder te kijken en
tot betere oplossingen te komen die alleen op
wijkniveau realiseerbaar zijn. In de RES wordt beter
inzichtelijk welke energiemix nodig is om in de toekomst
energieneutraal te zijn. 4
4

Regionaal niveau
Stad- & dorpsniveau
Wijk- & gebiedsniveau
Complex niveau
Woning niveau

B
 ekijk ook de publicatie over het proces van de warmtetransitie om meer te weten te komen over de verschillende
beproefde oplossingen: https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2018/06/Proces-van-dewarmtetransitie.pdf
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Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

Corporaties schipperen tussen de rol van ‘smart follower’ (het overnemen van beproefde
concepten, werkwijzen en ‘best practices’) en de rol van ‘startmotor’ (het zelf initieren van nieuwe
concepten en werkwijzen). Veel corporaties vinden niet dat de energietransitie en aardgasvrij
wonen moeten starten bij de woning van de huurder met een kleine portemonnee. Corporaties
geven de voorkeur aan bewezen concepten en methodes omdat ze dit beter vinden passen bij de
rol van smart follower. Tevens creëert dit een lager risico voor de huurder. De prikkel om een juiste
invulling te geven aan de rol van startmotor ontbreekt op veel plekken nog.
Dat blijkt ook uit de wijkuitvoeringsplannen die in verschillende gemeenten nu van start gaan.
Toewerken naar een gezamenlijke wijkprogrammering om te werken aan aardgasvrij vraagt om
het aanpassen van planningen. Alleen dan kunnen koppelkansen worden verzilverd. In dat geval
dienen investeringen van corporaties beter afgestemd te worden in gebieden waar de grootste
kansen liggen om te om te starten met de energietransitie in wijken. De gemeente kan dan hier
ook beter haar rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte op afstemmen.
In praktijk merken we dat daar nu soms een dilemma ontstaat. Want wie is bereid om verder te
kijken dan de eigen portemonnee en de eigen planning? Hoe wordt er voorkomen dat eventueel
verlies bij één partij komt te liggen? Wanneer corporaties ook echt de middelen en
verantwoordelijkheid zouden krijgen om startmotor te zijn, dan zou dat helpen om hierin een
trendbreuk in te forceren.
Het laatste obstakel dat nu in de praktijk speelt in dat woningcorporaties altijd nog
akkoordverklaringen moeten ophalen bij de huurders voordat er een renovatie of
woningverbetering kan worden uitgevoerd. Corporaties moeten daarom altijd een slag om de arm
houden wanneer zij concrete afspraken maken met een warmtebedrijf of met de gemeente bij het
aansluiten van woningen op een warmtenet.

Waar kun je mee starten zonder er spijt van te krijgen?

Voorkom tunnelvisie. Kijk niet alleen naar het eigen vastgoed, maar breng ook duurzame bronnen
en het bezit van alle spelers in de buurt in kaart. Want een corporatie kan enkel CO2-neutraal zijn
wanneer het vastgoed aansluit op een duurzame bron met bijhorende energie-infrastructuur. Door
over de eigen grenzen heen te kijken, wordt de afzet vergroot, waarmee business cases sluitend
worden. Collega-corporaties, bedrijven, gemeentelijk vastgoed én VVE’s en eventueel ook
individuele eigenaar-bewoners bewegen allemaal naar aardgasvrij en CO2-neutraal. Waar
individuele corporaties misschien te weinig vraag voor een collectieve warmteoplossing creëren,
kan een samenwerking ineens een marktspeler van formaat tot stand brengen. Inzicht in het eigen
vastgoed en dat van partners zorgt voor het juiste gesprek bij de onderhandelingen over
prestatieafspraken. Door programmeringen te delen worden koppelkansen inzichtelijk en vormt
zich een natuurlijke programmering van kansgebieden.
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Het vijfde perspectief:
de organisatie
Het laatste perspectief is gericht op de organisatie van de corporatie. Wat moet
er binnen gedaan worden om buiten effectief te zijn? Hoe wordt denken en doen
zodanig gecombineerd dat de juiste dingen op de juiste manier worden gedaan?

Welke opgave staat in dit perspectief centraal?

Tot voor kort was duurzaamheid iets dat erbij werd gedaan. Bijvoorbeeld door het onderwerp te
beleggen bij een adviseur duurzaamheid of door het (bewust of onbewust) bij projecten mee te
nemen. Nu staan corporaties voor de vraag hoe duurzaamheid iets van de gehele organisatie
wordt. Duurzaamheid moet een tweede natuur worden en de eigen geformuleerde
duurzaamheidsambities dienen in de organisatie te worden belegd.

Wat zijn beproefde oplossingen?

Er is geen vaste succesformule voor het beleggen van de duurzaamheidsopgave in de organisatie.
Of een oplossing werkt is afhankelijk van: a) of deze aansluit bij de organisatiecultuur, b) of de
juiste mensen op de juiste plek kunnen werken en c) of de noodzakelijke randvoorwaarden
kloppen. Hierbij valt te denken aan het hebben van voldoende financiële middelen en het binnen
handbereik hebben van de juiste informatie. Er zijn een paar slimme oplossingen die bijdragen aan
resultaat en waar veel corporaties baat bij hebben:
Het eerste (en meest logische) is om resultaatgericht te werken door de doorlooptijden te
verkorten door tussenresultaten te presenteren en feedback-momenten te organiseren. Dit helpt
om tempo te maken, fouten sneller te herstellen en een sfeer van leren door te doen te creëren.
Dat vraagt om een platte organisatie of een duidelijke producteigenaar die snel beslissingen
kan nemen.
Een andere oplossing om de duurzaamheidsopgave te realiseren is te werken met integrale
projectteams. Dat betekent dat in het project teamleden worden verzameld die vanuit het
perspectief van de huurder, het vastgoed en de financiering naar het vraagstuk kunnen kijken. Zo
worden de beste oplossingen bedacht. Dit ligt misschien voor de hand, maar in de praktijk is toch
vaak één perspectief dominant en wordt het perspectief van de huurder, of van het vastgoed er pas
later bij betrokken.

Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

Zelfs wanneer begonnen wordt met het werken in integrale projectteams, programma’s en snelle
resultaatgerichte werkmethodes, blijft het een obstakel om iedereen binnen de organisatie mee te
krijgen en aan boord te houden. De ontwikkelingen volgen elkaar namelijk snel op en komt er nog
veel onzekerheid bij kijken. Vaak vragen mensen zich af of ze de juiste dingen doen. Naarmate er
meer ervaringen worden opgedaan met werken aan de duurzaamheidsopgave zal duidelijk
worden hoe duurzaamheid écht kan worden verinnerlijkt in de organisatie.
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Waar kun je mee starten zonder er spijt van te krijgen?

Bundel de activiteiten en resultaten rondom duurzaamheid en maak er een programma van.
Programmatisch werken is een tijdelijke manier van samenwerken, met een resultaatgerichte
aanpak van een veranderopgave, waarvoor in samenhang allerlei inspanningen worden
gerealiseerd. Een programma creëert een tijdelijke focus om de juiste condities te creëren, zodat
straks in de reguliere werkzaamheden de juiste dingen worden gedaan.
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