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Over stichting !WOON

Gratis en onafhankelijk advies over wonen 

voor alle Amsterdammers:

• huurders 

• VvE – eigenaar bewoners

• woningzoekenden

• kantoren in de 7 stadsdelen

• laagdrempelige spreekure



Energie en duurzaamheid

• Energiecheck bij huisbezoek

• Participatie aardgasvrije wijken

• Energiedisplay bij de slimme meter

• Energiecoach gedrag en bespaarproducten

• Project energie en woningverbetering

• Huurders individueel/complexmatig

• VvE’s complexmatig



Energiecoaches
• Amsterdam, Zaanstad, Haarlem 

e.o. (....)
• Vrijwilligers op huisbezoek bij 

medebewoners
• App voor huisbezoek, planning, 

training, intervisie en logistiek 
via !WOON 

• Effect: 8% besparing





Aanbod aan VvE’s

• Vraagbaak en online informatie  www.wooninfo.nl

• Nieuwsbrieven: o.a. thema VvE en thema Energie

• Cursussen: basiscursus + thematisch:

• Groen MJOP

• en ook o.a. Bestuur en beheer, Financiën

• Begeleiding traject verduurzaming 

via Project Energie & Woningverbetering 



Begeleiding verduurzaming - 1

• Werkverdeling gemeentelijk loket - !WOON

afhankelijk van aandeel eigenaar-bewoners t.o.v. 

groot-eigenaar/huurders

• !WOON doet (nu):  VvE’s met meerderheid huurders, evaluatie gaande

• Kansenrapport voor initiatiefnemers met verbetermogelijkheden en 

informatie over financiering/subsidies

• Advies bij oprichten Duurzaamheidscommissie: huurders én kopers

• Begeleiding richting ALV VvE met aandacht voor positie huurders



Begeleiding verduurzaming - 2

• Behoefte begeleiding vooral procesmatig en ontsluiten grote 
hoeveelheid informatie

• Aandacht voor complexiteit in gemengd complex, relatie 
corporaties en huurders

• In eerste instantie gericht op besluit in ALV tot vergroening MJOP
• Daarna vaak inhuur gespecialiseerd adviseur, !WOON meer op 

afstand
• Gemeentesubsidie(s) beschikbaar voor o.a. 

haalbaarheidsonderzoek, aardgasvrij



VvE’s in aardgasvrij-gebieden

• Besluitvorming en participatie 
door alle betrokkenen uitgewerkt 
in schema WAM

• Extra rol !WOON in beginfase 
m.n. bij participatie: VvE’s vanaf 
initiatieffase actief opsporen 

• Zo nodig extra inzet op activeren 
besturen d.m.v. gerichte 
cursussen



Meer weten?

 www.wooninfo.nl

facebook.com/wooninfo

@stichtingwoon

 i.houtepen@wooninfo.nl

 06 31 688 766


