
Masterclass Amsterdam All Electric
Amsterdam, februari 2018



Van all electric kennis 
naar kracht in uitvoering



Wie zijn wij?

1. Methodiek – overall
2. Bewonersinteractie
3. Prestatiegericht uitvragen
4. Techniek
5. Techniek & Business Case
6. Financiering

Vraagbaak mailadres: vraagbaak@appm.nl

mailto:vraagbaak@appm.nl


Wie zijn jullie?

1. Hoe heet je?
2. Wat is je rol binnen de organisatie?
3. Wat is je belangrijkste vraag voor vandaag?



Taal: Begrippen en Definities

•Energie
•Economie
•Technisch-functionele prestaties
•Sociaal

0. Taal



Methodologie no-regret in 4 stappen

1. Concretisering eindpunt
2. Concretisering vetrekpunt
3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blij-momenten
4. Elementen in de tijd

Aan de hand van:
• Theoretisch kader
• Praktijkvoorbeelden
• Oefeningen



Programma van vandaag in relatie tot 
4 delen van de Methodologie
• 10.45 - 11.45 uur – Techniek & grip op energiestromen 2)
• 11.45 - 12.00 uur – Korte pauze
• 12.00 - 13.00 uur – Inkopen, uitvragen & contracteren -

Afnameovereenkomst                  1)
• 13.00 - 13.30 uur – Lunch
• 13.30 - 14.20 uur – Prestatiegericht uitvragen & bewonerswensen 1)
• 14.20 - 15.10 uur – Invloed marktontwikkelingen & veranderingen 

wet- en regelgeving op natuurlijke mutatiemomenten 3)
• 15.10 - 15.20 uur – Korte pauze
• 15.20 - 16.30 uur – Businesscase & rekenen 4)
• 16.40 - 17.00 uur – Vragen & vervolg



Concretisering vertrekpunt:
Gebouwtypologie bepaalt kansen
• Kansen gehele voorraad

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
Woningcorporatiebezit

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
Slechte labels…

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
Beschermd stadsgezicht…

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
Warmtenetten…

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
All-electric kansen bij woco’s

2. Concretisering vertrekpunt



Gebouwopname fijn
• Vingerafdruk van een gebouw…
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2. Concretisering vertrekpunt



Gebouwopname fijn
• Vingerafdruk van een gebouw…

‒Buiten stookseizoen: warm tapwater

Buitentemperatuur [◦C]
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2. Concretisering vertrekpunt



Gebouwopname fijn
• Vingerafdruk van een gebouw…

‒Binnen stookseizoen: ruimteverwarming

Buitentemperatuur [◦C]
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2. Concretisering vertrekpunt



Gebouwopname fijn
• Vingerafdruk van een gebouw…

‒Jaaropname warm tapwater en ruimteverwarming

Buitentemperatuur [◦C]
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2. Concretisering vertrekpunt





Gebouwopname
• Energiebalans 

‒ Staafdiagram opbouwen per onderdeel met illustraties er naast

2. Concretisering vertrekpunt
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Gebouwopname
• Energiebalans 

‒ Staafdiagram opbouwen per onderdeel met illustraties er naast
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Installatie opties voor routes naar 
all-electric (ketelvervanging en/of renovatie)
• Micro WKK
• Hybride warmtepomp

• Zonthermie

• Infraroodpanelen
• Doorstroomverwarmers
• Lucht-lucht warmtepomp
• ‘Warmtewinner’
• Lucht-Water warmtepomp
• WKO warmtepomp
• Gesloten bodembron warmtepomp

2. Techniiek & grip op energiestromen



Demonstratie No-regret rekentool

2. Concretisering vertrekpunt



Hoe transformeer je in stappen naar All-
electric zonder spijt?

1. Concretisering eindpunt

SMART



Praktijkvoorbeeld(en) 

Wel/Niet SMART functionele prestaties

• Koningsvrouwen van Landlust

‒ Schoenenkastje voor de voordeur

‒ indeling appartementen met bewonerswedstrijd

• Roosendaal

‒ Gevolgen van niet-SMART zijn: oververhitting

• Vathorst

‒ Ontbreken SMART afspraken installatiegeluid

• Lindenhove

‒ Aanleiding comfort -> SMART geluidsreductie

1. Concretisering eindpunt



Prestatiegericht uitvragen
A) Casus voorbeeld: SMART maken functionele 
prestaties vanuit gebruikersperspectief

• Energie
• Comfort
• Onderhoud 
• Binnenmilieu
• Gebruikersgemak

1. Concretisering eindpunt



Prestatiegericht uitvragen
A) Casus voorbeeld: SMART maken functionele 
prestaties vanuit gebruikersperspectief

Woonwens Functionele 
prestatie-eis

Hoe meetbaar Welke waarde

Altijd frisse 
lucht

Voldoende 
luchtverversing in 
de verblijfruimtes 
inclusief de keuken

Aantal uren per 
jaar dat de 
concentratie CO2

in de ruimtes 
(ppm) boven de 
hygiënische 
grenswaarde komt 

CO2

concentratie 
maximaal 450 
uur per jaar 
boven 1200 
ppm

1. Concretisering eindpunt



Prestatiegericht uitvragen
A) Casus voorbeeld: SMART maken functionele 
prestaties vanuit gebruikersperspectief

Woonwens Functionele 
prestatie-eis

Hoe meetbaar Welke waarde

Geen 
geluidsoverlast 
van alle 
installaties

Maximale 
geluidniveau in 
verblijfsruimtes van 
nieuw aangebrachte 
gebouwgebonden
installaties.

Gemeten in dB 
volgens NEN5070

≤ 30 dB

1. Concretisering eindpunt



Prestatiegericht uitvragen
A) Casus voorbeeld: SMART maken functionele 
prestaties vanuit gebruikersperspectief

Woonwens Functionele 
prestatie-eis

Hoe meetbaar Welke waarde

Ook als het 
buiten heet is, 
lekkere 
temperatuur in 
huis

Geen last van 
oververhitting 

Maximaal aantal 
uren per jaar boven 
de 25,5 °C in de 
zomer in 
verblijfsruimten en 
slaapkamers

≤ 300 uren

1. Concretisering eindpunt
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Prestatiegericht uitvragen
Het proces van initiatief tot prestatiegerichte 
uitvraag & realisatie

1. Concretisering eindpunt



Verwachtingen! Na dit uur heeft u…

1. Kennis gemaakt met verschillende benaderingen van 
uitvraagprocessen 

2. Met voorbeeldcases
3. Heeft u ideeën meegekregen voor de diverse betrokkenen in 

uw eigen organisatie 
4. Heeft u wellicht een aantal nieuwe collega’s leren kennen die 

u kunnen helpen en met wie u uit kunt wisselen!
5. Heeft u een doorkijk naar verdiepingssessie over het 

uitvraagproces, onderhoud, overeenkomen van prestaties en 
kwaliteitsborging

1. Concretisering eindpunt



Verbinden met bouwer – uitvragen & 
selecteren op basis van prestaties 
• Afhankelijk van

‒Kennis & Ervaring eigen organisatie
‒Vertrouwen in de aanbieders
‒Relatie met vaste aanbieder of niet 

(ketensamenwerking)
‒Nieuwheid van de opgave

• Vormen van uitvragen & selecteren
‒Aanbesteden met bestek en tekeningen 
‒Uitvragen op prestaties
‒Inkopen – regisserend opdrachtgeverschap
‒Co-creëren

1. Concretisering eindpunt



Waar komen we vandaan?
Partnerselectie op basis van laagste prijs 

Projectvoornemen Aanbesteding Planvorming Partnerselectie Opdrachtverstrekking

Corporatie Corporatie

Aannemers

Corporatie

Aannemers

Architect / adviseurs

Corporatie Corporatie

Aannemer

EMVI?

Ca. 6-9 maanden

UAV-GC?

Vraag is: wie is de expert!

1. Concretisering eindpunt



Waar gaan we naartoe?
Van aanbesteden naar inkopen, co-creatie en prestatiegericht uitvragen

Projectvoornemen Orientatie aanbod Partnerselectie Finetunen

Corporatie Corporatie

Aanbieders

Corporatie Corporatie

Aanbieder

Afnameovereenkomst

Corporatie

Aannemer

Ca. 3-6 maanden

Vraag is: wie is de expert!
En let op: zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de prestaties
Dat is echt de rode draad!

1. Concretisering eindpunt



Het proces van initiatief tot prestatiegerichte uitvraag & realisatie 
Het totale proces

Matchen van vraag en aanbod

Verbinden met 
uitvoerder & 

uitvraag
OntwerpenInitiatief

Uitontwikkelen & 
overeenkomen Wonen

Monitoring, 
instand-

houden & 
kwaliteits-
borging

Realisatie & 
kwaliteitsborging

1. Concretisering eindpunt



Prestatiegericht ontwerpen

• Woonwensen en functionele prestatie eisen (de KPI’s) zijn 
de basis vanuit no-regret perspectief

1. Concretisering eindpunt



Waar kies je voor? Welk proces past 
bij de opgave
• Bestaat er al een concept/product wat aan mijn wensen 

voldoet? Zo ja: prestatie gericht inkopen (e.g. NOM Keur)
• Bestaat het concept/product niet? Dan 3 mogelijkheden:

‒ Helemaal zelf maken => eigen ontwerp aanbesteden
‒ Samen met een (vaste partner) partij maken => co-creatie
‒ Of aan de markt vragen wat ze zoal kunnen maken? Uitvragen 

obv KPI’s met onderscheid tussen dissatisfiers/satisfiers/delighters
(soft selection methodologie)

Enkele voorbeelden
- co-creatie op basis van prestaties – vrij nieuw product 
- Inkopen van een bestaand product 

1. Concretisering eindpunt



Voorbeeld prestatie-uitvraag & co-creatie

1. Concretisering eindpunt



Basis/minimaal 

Oranje tabel 

Aantoning onderbouwing middels 
berekeningen/tekeningen 

Gunnen op 
prestaties 

MJOP 

Gemaakt met marktconforme waardes 

Hoofdinvestering van € 65.000 per 
woning 

Berekeningsmodel (bijv. model van Niels 
of EPG berekening). Betere waarde + 

aantoning beter in beoordeling 

Gunnen op 
waarde 

/wensen 

Innovatie 

Flexibiliteit van het gebouw t.a.v. 
uitgangspunten bewoners (bijv aantal, 

temperatuur, liter warmwater per 
persoon etc) 

Creatieve voorstellen voor 
energiebewust leven door bewoners. 

Hoe kunnen de bewoners hierin worden 
gestimuleerd. 

Aandacht voor de omgeving en de buren 

Monitoring 

GO/NO GO 70% 30% 

Prestaties



Oranje tabel Prestatiespecificatie versie juni  2015 

Gewijzigd naar aanleiding van de ontwerp bijeenkomst 10-6-2015      

   

 

 

PRESTATIE-NIVEAU “FLAT MET TOEKOMST” 

TOELICHTING 

In het kader van het renovatie project “Flat met toekomst”en daarbij behorende afspraken is inzicht nodig in het prestatieniveau van de woning na de Nul op de Meter renovatie. Deze tabel 

bevat de uitgangspunten waarmee afnemers en leveranciers de productprestaties voor “Nul-op-de-meter kwaliteit” vastleggen. 

 

De kwaliteit van de woning wordt vastgelegd in deze tabel. Daarin worden weergegeven: 

x De norm die we minimaal willen neerzetten vanuit het perspectief: maximale waarde voor de klant - Minimale prestaties mei 2015).  

x De door de leverancier aangeboden kwaliteit die vanuit de huidige stand van de techniek is te garanderen – Aanbod leverancier 

x De (onafhankelijk gemeten) gerealiseerde kwaliteit – Gerealiseerd 

 

Door de streefwaarden te vergelijken met het aanbod en vervolgens met de gerealiseerde kwaliteit die uit monitoring van opgeleverde woningen duidelijk wordt, is duidelijk: 

x Hoe het aanbod overeenkomt met de wensen 

x Hoe de woningen daadwerkelijk presteren 

x Wat de in prestaties vertaalde klantbehoefte is. 

 

In de lijst hieronder wordt gevraagd aan de afnemer (Mitros) en de leveranciers (bouwers) invulling te geven aan de genoemde garantie aspecten.  

 

 
Garantie aspecten 

Minimale 

Prestaties mei 

2015 

Aanbod 

leverancier 

Opmerkingen / Aanvullende uitleg 

Energie 
Minimale voor eigen gebruik opgewekte duurzame energie (dat 

wil zeggen voor gebouwgebonden energiegebruik, warm 

tapwater, ventilatie en alle energiegebruik als ook alle 

huishoudelijk energiegebruik.  Vermeerderd met het 

energieverbruik op complex niveau ten behoeve de verlichting 

en algemene voorzieningen niet zijnde de woning.   

 

 

…  

kWh/jaar 

 

zie toelichting 

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe en bepaald volgens 

de handleiding Energiebundel. 

Ondergrens zijn de minimale eisen om een EPV in rekening te 

kunnen brengen 

Aan de hand van monitoring kunnen in de toekomst bundels 

per gezinssamenstelling en woningtype bedacht worden. 

Waarmee voldoende energie beschikbaar is voor alle 

gebouwgebonden energievraag en functies (ruimteverwarming, 

warm-tapwater, ventilatie, zomercomfort voor zover 

noodzakelijk, hulpenergie en monitoring) 

… kWh/jaar 

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe bepaald volgens de 

handleiding Energiebundel. 

Ondergrens zijn de minimale eisen om een EPV in rekening te 

kunnen brengen. 

 

 
Minimaal beschikbaar voor huishoudelijk gebruik 

…  

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe en bepaald volgens 

1. Concretisering eindpunt



Dynamisch Interactie Model van co-creatie 
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oplossingsrichting en  definitieve opgave met 

Soft Selection Model
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- Eager & ontvankelijk
- Omring je met de 

allerbeste mensen
- Via een dynamische en 

open dialoog
- Emergent proces

Context shapes content!!
- Rodney Mullen



Proces

• 30 naar 10 naar 3 
• Innovatiegericht proces vanuit KPI’s
• In dialoog met meerdere partijen opgebouwd tot concept 
• 65K initieel (werd 72K), onderhoud facultatief
• Nieuw Utrechts Peil
• 8-48 woningen

1. Concretisering eindpunt



Gunnen op (meer)waarde

• Eisen (dissatisfiers), wensen (satisfiers) & delighters (verrassing!)
• Deel vast, deel variabel
• Samenwerking voor minimaal 10 jaar – 40 jaar
• Laat je verrassen!

1. Concretisering eindpunt
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2016 | De NOM Renovatie
Extra’s:

Nieuwe en vergrote keuken, badkamer en toilet
Nieuwe entree tot bergingen, inclusief nieuwe 
bergingen
Upgrade centrale entree en trappenhuis
Politie Keurmerk Veilig Wonen
Upgrade brandveiligheid
Nieuwe standleidingen
MJOP 40 jaar exploitatie, minimaal conditie 
niveau 3
Klachten- en Mutatieonderhoud

2017
Monitoren

Nazorg en Klachten

Prestatie Woning – Installatie  

Bewonerstevredenheid

Conditie gebouw

Doorontwikkelen t.b.v. vervolgfase



Inkopen van een All-electric product – het proces op een rij
Belangrijke onderdelen/stappen in proces

Starten 
matchproces

Eindbeeld All-electric 
rond – en eerste stap 
Bewoners in beeld
Vastgoed geselecteerd
Besluitvorming rond

Uitvraag 
voorbereiden

Matchprofiel maken
Standaardproductlijst en 
optielijst opmaken
Concepten bekijken
Aanbiederslijst maken
Vraagspecificatie maken
Afnameovk/contract 
voorbereiden

Proces bepalen
Invloed bewoners bepalen
Beoordelingsproces bepalen

Selectieproces

Matchbijeenkomst
Interviews/gesprekken
Vastgoed bezoeken
Beoordelen
Aanbieder kiezen
Feedback afvallers

Kopen

Aanbod specifiek maken
Contracten maken en tekenen
Starten voorbereiden 
vernieuwbouw

Voorbeeld prestatie-uitvraag 
& inkopen product/concept

1. Concretisering eindpunt



Concepten inkopen: kijken, kiezen, kopen

• Gebouwtypologie is 
generiek

• Energieprestaties
• Comfortprestaties
• 70% vast 30% 

modificeerbaar
• Mix & match proces 
• KPI’s – kloppend hart
• Aanvullende wensen 

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt

Omschrijving (voorbeelden) Garantie niveau Hoe lang?

Energieverbruik Max. 25 kWh per m² 30 jaar

Opbrengst zonnepanelen 
bewoner Min. 2.600 kWh 30 jaar

Opbrengst zonnepanelen VvE Min. 1.500 
kWh/huishouden 30 jaar

Minimale temperatuur (kamers) 21⁰C 30 jaar

Tocht Max. 0,25 m per sec. 30 jaar

Licht ≥ als bestaand 30 jaar

Geluid nieuwe installatie ≤ 30 Decibel 30 jaarGeen bestek meer nodig

Er is al een concept voor mijn opgave! –
matchen van prestaties – het aanbod



Praktijkvoorbeeld prestatie uitvraag bestaande concepten

1. Concretisering eindpunt



Oefening – beantwoord in 
tweetallen de volgende 3 vragen
- Wat doe je zelf, wat laat je de bouwer 
doen? Waar wil je per se invloed op 
kunnen (blijven) uitoefenen en waarom
- Wie heeft verantwoordelijkheid voor 
welke prestaties – denk aan 
energieprestatie & instandhouding, 
bewoners
- Welk type uitvraag kies je en waarom

10 minuten

1. Concretisering eindpunt



Kwaliteitsborging
Gouden regels voor garanties

• Leg geen risico’s bij een partij die er geen 
invloed op heeft!!!!!

• Maak duidelijk wat de risico’s zijn van de invloed 
van de ander

‒Bouw-Consument: disclaimer, bonus/malus?
‒Bouw-Toeleverancier: contract, bonus/malus?
‒Bouw-Investeerder: rente bonus/malus?

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt

Doorkijk naar de 
verdiepingssessie



Afspraak tussen aanbieder en professionele 
vastgoedeigenaar 
over de aankoop van een All-electric 
(ver)nieuwbouwproduct 

- Afnameovereenkomst
- UAV-gc
- Turn Key overeenkomst
- en andere passende contractvormen

De verdieping – overeenkomen & vastleggen 
van prestaties

1. Concretisering eindpunt



• Product/concept
• Kritische Prestatie Indicatoren (energie, comfort enz.)
• Energieprestatievergoeding ja of nee
• Energiebundel
• Afspraken met huurder
• Monitoring van prestaties
• Onderhoud en Beheer exploitatieverlenging
• Financiële afspraken
• Garantiestelling
• Borging
• Geschillen
• Zeggenschap & verantwoordelijkheden

Welke zekerheden wil je vastleggen

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt

De verdieping - Onderhoud & beheer All-electric
• Uitbesteden of niet – inzet van derden

• Wat mag het kosten en wat zit erin

• SLA’s (Service Levels) & instandhoudingsklassen

• Wie is waarvoor verantwoordelijk

• Welke reactietermijnen hanteren & procesafspraken

• Wie is contactpersoon voor de huurder

• Herinvesteringen, indexering & financiële scenario’s

• Betalingsafspraken

• Lange termijn 10-40 jaar

• Enz.
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De verdieping - regisserend opdrachtgeverschap
• Verdieping van de verschillen uitvraagprocessen & beschikbaar 

maken van tooling – van zelf ontwerpen tot en met prestatie-
uitvragen en co-creatieprocessen

• Uitvragen in een krappe markt is dé uitdaging op dit moment –
‘keep it simple'

• Professioneel opdrachtgeverschap = weten waar je het over hebt 
(niets uitbesteden waar je geen verstand van hebt, en: als je niet 
weet hoe het zit kan je ook niet aan de knoppen draaien)

1. Concretisering eindpunt





1. Concretisering eindpunt



§ Zelf aangebrachte voorzieningen: (nog) niet alles is mogelijk

§ Geen gas --> elektrisch koken

§ Gebruik van installaties / woongedrag

§ Betaling van woonlasten kan veranderen (energieprestatievergoeding)

§ Monitoring

Wat maakt All Electric anders voor bewoners?

1. Concretisering eindpunt



Wist je dat…

§ Gedrag komt via denken tot stand

§ Gewicht hersenen: 2% totale lichaamsgewicht 
Gebruikt: 20% zuurstofverbruik en 25% 
glucoseverbruik

§ Na 2 uur onafgebroken denken ben je uitgeput à
hersenen zoeken patronen en ontwikkelen vuistregels

§ Conclusie: denken is over-rated en luxe

1. Concretisering eindpunt



Gedoe

Woonwinst

“Wij hebben niet om een renovatie gevraagd…”

1. Concretisering eindpunt



“If people find something very 
attractive, blood flows to a small 
area in the front of the cerebral 
cortex. In photographs of the 
brains glows the medial 
prefrontal cortex in such 
situations as a fire. And this has 
great emotional impact.”

Frank, L., Mindfield: How Brain 
Science is Changing Our World, 
One world publications, 2009

1. Concretisering eindpunt



“Als duurzame 
bouwmaatregelen kunnen 
bijdragen aan het 
oplossen van bestaande 
problemen of het bereiken 
van bestaande idealen, 
neemt de kans sterk toe 
dat men er enthousiast 
voor wordt.” 

Anke van Hal, 
Nyenrode Business Universiteit 

1. Concretisering eindpunt



Op zoek naar het haakje



§ Minder betalen / geld terug einde jaar

§ Weten hoeveel je kwijt bent aan woonlasten (zekerheid)

§ Moderne uitstraling van de woning

§ Constante temperatuur / regelt zichzelf

§ Warm in de winter / warme voeten

§ (Langer) koel in de zomer

§ Schone/gezonde lucht 

§ Geen verwarmingsbuizen of stoffige radiatoren

§ Minder omgevingsgeluid 

§ Koken is makkelijker, veiliger, gezonder & sneller

§ Brede vensterbanken 

§ Vast aanspreekpunt voor vragen/klachten

§ Inzicht in energieverbuik en –opwek, accu

§ Inzicht functioneren installaties

§ Energiezuiniger leven / bijdragen aan een beter milieu

Waar worden bewoners blij van m.b.t. (All Electric) wonen?

1. Concretisering eindpunt



§ Geen veranderingen mogelijk (zelf aangebrachte voorzieningen)
§ Gedwongen voelen anders te wonen
§ Te weinig voorlichting over het gebruik en onderhoud van 

installaties
§ Lawaaiige installaties
§ Installaties die veel (woon)ruimte innemen
§ Installaties niet mooi / past niet bij de woning
§ Wennen aan elektrisch koken
§ Temperatuur van afzonderlijke kamers niet apart kunnen instellen
§ Niet zelf in te regelen temperatuur / geen directe feedback
§ Gemis stralingswarmte
§ Langere opwarmtijd
§ Potdichte woning / droge lucht
§ Filters schoonmaken (te vaak)
§ Te weinig warm water voor het hele gezin
§ Geen inzicht in verbruik / bang voor bijbetalen
§ Omgang met privacy

Wat zijn ergernissen van bewoners m.b.t. (All Electric) wonen?

1. Concretisering eindpunt



§ Instructie

§ Kookworkshop?

§ Probeer het eens uit bij een kennis

Voor- en nadelen:
§ Makkelijker schoon te maken dan een gasfornuis

§ Verschil met keramisch: blijft niet warm / temperatuur snel 
veranderen

§ Gezondere lucht

§ Geen brandgevaar

§ Veiliger voor de kinderen

§ Sneller (warm water)

§ Wennen in gebruik

§ “Mis de emotie van vuur”

§ Andere (magnetische) pannen nodig

§ Wokken, tajines, grote gezinnen

§ Stroomuitval / reservewarmte

Koken op inductie

1. Concretisering eindpunt



Waarom is bewonersparticipatie zo belangrijk?

§ Ingrijpende renovatie
§ Bewoner kiest meestal niet voor een All Electric renovatie
§ Vertrouwd raken met elkaars ideeën, wensen, behoeften, belangen en 

ambities
§ Draagvlak voor de renovatieplannen
§ Elk project / elke woning is uniek
§ Aansluiten op de belevingswereld



Participatie

§ Wat wil je voor bereiken voor de bewoners?
§ Invloed van bewoners
§ Communiceren begint met luisteren
§ Peilstok in de wijk
§ Notitie bewonerswensen
§ Meenemen in de propositie
§ Pas op voor aannames
§ Quickwins!
§ Samen optrekken met de 

bouwer/aanbieder

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt



Succesfactoren bewonersinteractie

§ Eén aanspreekpunt / bewonersbegeleiding
§ Persoonlijk contact met bewoners 
§ Transparant zijn over energie-ambities
§ Verwachtingen managen
§ Modelwoning
§ Sociaal bewijs: contact met bewoners die voor zijn gegaan
§ Gefaseerd aan de slag
§ Keuzevrijheid
§ Ontzorgen van bewoners
§ Maak het leuk
§ Blijf in gesprek, ook als er iets mis gaat
§ Mogelijkheid moment van bezinning inlassen

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt



Wanneer ontstaan weerstand?

§ Je niet gehoord voelen

§ Geen autonomie

§ Slechte relatie / wantrouwen richting de corporatie

§ Onvrede over het huis / de omgeving / sociale problemen

§ Zelf aangebrachte voorzieningen (dakkapel, zonnescherm, kattenluikje, etc.) 
moeten weg

§ Geen zin in gedoe / overlast / rotzooi in huis

§ Bang voor extra woonlasten (EPV, huurverhoging)

§ Gevoel dat je anders moet wonen (koken, ramen dicht, etc.)

§ Een zieke partner / huisgenoot

§ Geen vertrouwen in (technische) haalbaarheid concept

§ Geen vertrouwen in de haalbaarheid v/d planning

§ Privacy in het geding

1. Concretisering eindpunt
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1. Concretisering eindpunt



Monitoring

§ Monitoring is onderdeel de verhuur met energieprestatievergoeding (en kan 
daar niet los gezien worden).

§ Persoonsgegevens die uit de woning komen vallen onder privacywetgeving.

§ Verhuurder verplicht EPV-Jaaroverzicht verstrekken aan bewoners.

1. Concretisering eindpunt



Energiecoaching

§ Check of bewoners inzicht hebben

§ Persoonlijke advies

§ Voorkom excessen

§ Begrijpbare taal en cijfers

§ Maak het leuk en interactief

1. Concretisering eindpunt



Oplevering

§ Demo en handleiding

§ Opleverfouten en klachten

§ Hulp bij administratieve kant bij verlaging voorschot

§ Samen vieren

§ Kookworkshop

1. Concretisering eindpunt



Nazorg

§ Evaluatie 

§ Organisatie inrichten op de verhuurfase

§ Onderhoud en reparatie

§ Nieuwe bewoners 

§ Monitoring en energiecoaching

1. Concretisering eindpunt
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http://www.bewonerscommunicatie.com/

1. Concretisering eindpunt

http://www.bewonerscommunicatie.com/


1. Concretisering eindpunt



Blok 3: Mutatiemomenten = Spijt- of Blij-momenten
Van nu naar het eindpunt zonder spijt..

• Verandering van gebruikseisen
• Verandering van energieinfrastructuur
• Verandering van technologie en 

marktaanbod
• Veranderingen van overheidsbeleid

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Gebruikersmutatie
• Verhuizen (inductie!)
• Samenwonen
• Kinderen …
• Thuis oud worden

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Energie infrastructuur

• Leeftijd gasnetten Amsterdam

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Wijkspecifieke informatie
All-electric kansen bij woco’s

2. Concretisering vertrekpunt



Energie infrastructuur

• Vervanging gasnetten Amsterdam

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Tijd
E - prestatie

130.000

100.000

80.000

Energie-0
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en
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st
en

Roossendaal 2010

Kerkrade 2011

60.000

40.000

PRIJZEN INCL BTW INCL. KEUKEN / BADKAMER

Apeldoorn 2012

Utrecht/Stroomversnelling 
2016

n Conceptkosten = Stapelkosten – 15%

Markt: Betere spullen voor minder geld

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Ontwikkelingen Den Haag

• Transitie paden Overheid

‒ Lage temperatuur warmte + Licht&apparaten = GO

‒ COP21: CO
2

reductie (agv energiereductie)

‒ Aardgasloze gebouwde omgeving

• Instrumenten

‒ Wetten & regelgeving

o EPV

o Woonlastenwaarborg

o Saldering, Postcoderoos

o Aansluitplicht

o Warmtewet

‒ Financiele stimulering b.v. 

o Subsidie

o Procesondersteuning

o Object Gebonden Financiering

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Spijt in de praktijk

• Spijt van techniek
‒ Vloerisolatie en vloerverwarming
‒ Dak en PV
‒ Spouwmuur en condensatie
‒ Dimensionering Warmtepomp en afgiftesysteem

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Scenariovoorbeeld met de rekentool

3. Mutatiemomenten = Spijt- of Blijmomenten



Blok 4: Volgorde maakt het verschil
Veel voorkomende maatregelen

1. Glasvervanging
2. na-isolatie vloer
3. Na-isolatie gevel
4. Na-isolatie dak
5. Warmtepomp
6. Plaatsing zonne-energie systemen
7. Kierdichting
8. Ventilatie
9. Douche WTW
10. Zonnecollector
11. Zonnestroom
12. Standby killers
13. Aanschaf zuinig gebruiksapparaten

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging:
• na-isolatie vloer/gevel/dak:
• na-isolatie / warmtepomp:
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: 

• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: 

• glasvervanging / kierdichting: 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom:
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten:

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak:
• na-isolatie / warmtepomp:
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: 

• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: 

• glasvervanging / kierdichting: 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom:
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten:

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp:
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: 

• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: 

• glasvervanging / kierdichting: 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom:
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten:

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: 

• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: 

• glasvervanging / kierdichting: 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom:
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten:

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: 

• glasvervanging / kierdichting: 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom:
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten:

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: Bij volledige na-isolatie tegelijk. 

(bouwfysica)
• glasvervanging / kierdichting:
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom: 
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten: 

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: Bij volledige na-isolatie tegelijk. 

(bouwfysica)
• glasvervanging / kierdichting: Geen noodzakelijke volgorde. 
• douche WTW/zonnecollector: 

• standby killers/zonnestroom: 
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten: 

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: Bij volledige na-isolatie tegelijk. 

(bouwfysica)
• glasvervanging / kierdichting: Geen noodzakelijke volgorde. 
• douche WTW/zonnecollector: Eerst douche WTW dan zonnecollector. (€, 

comfort)
• standby killers/zonnestroom: 
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten: 

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: Bij volledige na-isolatie tegelijk. 

(bouwfysica)
• glasvervanging / kierdichting: Geen noodzakelijke volgorde. 
• douche WTW/zonnecollector: Eerst douche WTW dan zonnecollector. (€, 

comfort)
• standby killers/zonnestroom: Eerst standby killers dan zonnestroom. (€)
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten: 

4. Volgorde maakt het verschil



Oefening: Volgorde maakt het verschil

• na-isolatie /glasvervanging: Eerst glasvervanging dan na-isolatie (€)
• na-isolatie vloer/gevel/dak: Eerst dak, dan vloer dan gevel. (€, bouwfysica)
• na-isolatie / warmtepomp: Eerst volledige na-isolatie dan warmtepomp. (€)
• na-isolatie / plaatsing zonne-energie systemen: Eerst na-isolatie daarna 

zonne-energiesystemen plaatsen. (€, bouwfysica/comfort)
• na-isolatie / kierdichting/ ventilatie: Bij volledige na-isolatie tegelijk. 

(bouwfysica)
• glasvervanging / kierdichting: Geen noodzakelijke volgorde. 
• douche WTW/zonnecollector: Eerst douche WTW dan zonnecollector. (€, 

comfort)
• standby killers/zonnestroom: Eerst standby killers dan zonnestroom. (€)
• aanschaf zuinig gebruiksapparaten: Vandaag nog. Inductiekookplaat: bij 

bewonersmutatie (gedrag)

4. Volgorde maakt het verschil



Routekaart Aedes

• Plaatje stroomschema

4. Volgorde maakt het verschil



No-regret Business case – de EPV

4. Volgorde maakt het verschil

Huur +
Energienota

Huur + 
EPV



Netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming 

[kWh_th/m2] per jaar

Minimale duurzaam 
opgewekte warmte voor 

ruimteverwarming en warm 
tapwater [kWh_th/m2] per 

jaar*

Minimale productie 
duurzaam opgewekte 

energie voor gebruik huurder 
[kWh/m2] per jaar, mits per 

woonruimte ≥ (Ehulp +1800) 
doch hoeft niet > (Ehulp + 

2600) **

Maximale 
vergoeding 

[€/m2/maand]***

0  < Netto warmtevraag ≤ 30 Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,40

30 < Netto warmtevraag ≤ 40 Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,20

40 < Netto warmtevraag ≤ 50
Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,00****

1. Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte verwarmd 
met duurzame energie, opgewekt op, in of aan de woonruimte.

+ Labelpunten verwerkt in de huur:
• 32 bij grondgebonden woningen
• 28 bij gestapelde bouw

Hoe werkt de EPV



2. Maximale energieprestatievergoeding bij een woning verwarmd met op, in 
of aan een woonruimte opgewekte warmte, aangesloten op een warmtenet.

+ Labelpunten verwerkt in de huur:
• 32 bij grondgebonden woningen
• 28 bij gestapelde bouw

Netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming 
[kWh/m2] per jaar

Minimale productie, duurzaam 
opgewekte energie voor gebruik 

huurder [kWh/m2] per jaar, mits per 
woonruimte ≥ (Ehulp + 1800) doch 

hoeft niet > (Ehulp + 2600) **

Maximale 
vergoeding 

[€/m2/maand]***

0 < Netto warmtevraag ≤ 15 Ehulp + 26 0,70

15 < Netto warmtevraag ≤ 30 Ehulp + 26 0,60

30 < Netto warmtevraag ≤ 40 Ehulp + 26 0,30

40 < Netto warmtevraag ≤ 50 Ehulp + 26 0,05****

Hoe werkt de EPV



3. Maximale energieprestatievergoeding bij een woning verwarmd met gas.

+ Labelpunten verwerkt in de huur:
• 32 bij grondgebonden woningen
• 28 bij gestapelde bouw

Netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming 

[kWh_th/m2] per jaar

Minimale duurzaam opgewekt 
equivalent aan energie voor 

verwarming en warm tapwater en 
koken [kWh/m2] per jaar*

Minimale productie duurzaam 
opgewekte energie voor gebruik 
huurder [kWh/m2] per jaar, mits 
per woonruimte ≥ (Ehulp +1600) 

en ≤ (Ehulp + 2.400) **

Maximale 
vergoeding 

[€/m2/maand]***

0  < Netto warmtevraag ≤ 15 !"##$ %&'(#")'&&*
+, -./ + 1/

+, 2/ + 3, 2
4, 13

Ehulp + 23 1,15

15  < Netto warmtevraag ≤ 30 !"##$ %&'(#")'&&*
+, -./ + 1/

+, 2/ + 3, 2
4, 13

Ehulp + 23 1,05

30 < Netto warmtevraag ≤ 40
!"##$ %&'(#")'&&*

+, -./ + 1/
+, 2/ + 3, 2

4, 13
Ehulp + 23 0,85

40 < Netto warmtevraag ≤ 50 !"##$ %&'(#")'&&*
+, -./ + 1/

+, 2/ + 3, 2
4, 13

Ehulp + 23 0,60****

Hoe werkt de EPV



Businesscase NOM of label B?
Door De Stroomversnelling en Finance Ideas is de business case van NOM woningen getoetst (2016)

4. Volgorde maakt het verschil



Vijf bepalende parameters

4. Volgorde maakt het verschil



Input berekening

4. Volgorde maakt het verschil



Uitgangspunt NOM versus label B

4. Volgorde maakt het verschil



Output financierbaarheid

• Nieuwe levensduur NOM is 40 jaar, label B is 25 jaar
• Uitgaande van aanpassing 4% portefeuille per jaar, is 

verschil gemiddelde levensduur in 2029 7 jaar!

• ICR is gelijk aan de operationele kasstroom exclusief 
rente-uitgaven gedeeld door de rente-uitgaven.

• ICR bij label B renovaties is positiever dan ICR van NOM 
renovaties.

• Komt doordat de investering NOM flink hoger is en de 
additionele inkomsten niet voldoende zijn om een daling in 
ICR te vorkomen

• DSCR is gelijk aan de operationele kasstroom exclusief rente-
uitgaven gedeeld door de rente-uitgaven en de theoretische 
aflossing

• In tegenstelling tot de ICR is verloopt de DSCR bij NOM renovaties 
meer in lijn bij label B renovaties. Dit komt doordat de langere 
resterende levensduur voor een hogere restwaarde zorgt en 
daardoor een relatief lagere theoretische aflossing.

4. Volgorde maakt het verschil



Output financierbaarheid

• LTV wordt bepaald door de bedrijfswaarde van de 
vastgoedportefeuille af te zetten tegen het vreemd vermogen

• Net zoals bij de solvabiliteit komt bij de LTV ook naar voren dat er 
minder waarde wordt toegevoegd door renovaties met 
ambitieniveau label B dan door NOM renovaties. 

• De gemiddelde corporatie krijgt bij een euro additionele 
financiering voor een NOM renovatie meer waarde terug dan bij 
een euro additionele financiering voor een label B renovatie.

• Bij label B renovaties wordt er relatief minder waarde 
toegevoegd. Komt door additionele levensduur NOM en 
dus voor meer bedrijfswaard zorgt. 

• Verschil label B renovatie en NOM is dat bij de laatste een 
WOZ sprong wordt verondersteld na renovatie

4. Volgorde maakt het verschil



Conclusies business case

De gemiddelde woningbouwcorporatie kan vanuit 
financierbaarheidsperspectief ca. 4% van haar woningvoorraad 
jaarlijks renoveren met ambitie niveau NOM. 

Door dit te doen zal de kwaliteit van haar woningvoorraad op termijn 
beter ontwikkelen dan door naar label B te renoveren. 

De gemiddelde corporatie krijgt bij een euro additionele financiering 
door een NOM renovatie meer waarde (in termen van resterende 
levensduur) terug dan bij een euro additionele financiering van een 
label B renovatie. 

Dit is echter o.b.v. de theorie… Onzekerheden zijn project specifieke 
kosten, typologie woning, afwijkingen key drivers …

4. Volgorde maakt het verschil



Analyse investeringsbeslissing

Viertal cases van verschillende woningbouwcorporaties en van Finance Ideas. Voor de 
bepaling van de IRR wordt gebruikt gemaakt van drie waarderingsgrondslagen:

- Bedrijfswaarde: Dit is een sectorspecifieke waarderingsmethodiek en is tot op heden 
de meest gehanteerde methodiek door Woningbouwcorporaties;

- Marktwaarde in verhuurde staat: zoals beschreven in ‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’ gepubliceerd december 2015 in de Staatscourant
(“Handboek”). 

- Beleidswaarde: Deze methodiek is een variant van de marktwaarde methodiek 
waarbij voor bepaalde parameters niet het handboek wordt gevolgd maar eigen 
aannames worden gehanteerd. 

4. Volgorde maakt het verschil



Analyse o.b.v. bedrijfswaarde

IRR’s van NOM renovaties liggen hoger dan label B renovaties. Dit komt voornamelijk door 
de verschillen in de resterende levensduur, EPV en investeringsomvang 

4. Volgorde maakt het verschil



Analyse o.b.v. markwaarde

• De 4 voorbeeld business cases laten een divers beeld van IRR uitkomsten zien. Bij marktwaarde 
is het Sloop en Nieuwbouw scenario het minst aantrekkelijke vanuit een IRR perspectief. 

• Bij de IRR bepaling op basis van marktwaarde is de aanname ten aanzien van de bouwperiode 
(na renovatie) van belang. Dit heeft een sterke invloed op de restwaarde en daardoor de IRR. 

4. Volgorde maakt het verschil



Conclusies analyse investeringsbeslissing

• 3 v/d 4 projecten liggen de IRR’s van een NO hoger dan label B renovatie

• Voor een verdere daling van het investeringsbedrag hebben de bouwers aangegeven dat meer 
woningen (minimaal een factor 5 van het huidige aantal) met ambitieniveau NOM gerenoveerd 
moeten worden.

• Bij de bedrijfswaarde methodiek is de IRR gevoelig voor de resterende levensduur na renovatie. 
De aanname voor de resterende levensduur van 40 jaar voor NOM en 25 jaar voor Label B 
bepaalt voor een groot deel de uitkomst dat een NOM renovatie financieel en economisch 
aantrekkelijker is dan een label B renovatie.

• Bij de marktwaarde methodiek is de IRR gevoelig voor de disconteringsvoet die gebruikt wordt 
voor restwaarde. De disconteringsvoet wordt op zijn beurt weer bepaald door het bouwjaar dat 
wordt toegekend aan de woning na renovatie. Door bij NOM deze op het jaar 2000 te stellen 
wordt de NOM renovatie financieel en economisch aantrekkelijker is dan een label B renovatie.

4. Volgorde maakt het verschil



Investeringsruimte corporaties en financiering WSW
Investering verduurzaming uit eigen middelen (operationele kasstroom en 
desinvesteringen, ofwel ruimte binnen de exploitatie) of via WSW-borging?

4. Volgorde maakt het verschil



Investeringsruimte corporaties en financiering WSW

4. Volgorde maakt het verschil



Investeringsruimte corporaties en financiering WSW

4. Volgorde maakt het verschil



Samenwerkingsafspraken AFWC-gemeente Amsterdam

4. Volgorde maakt het verschil



Samenwerkingsafspraken AFWC-gemeente Amsterdam

4. Volgorde maakt het verschil



Samenwerkingsafspraken AFWC-gemeente Amsterdam

4. Volgorde maakt het verschil



Investeringsruimte van de Amsterdamse corporaties

4. Volgorde maakt het verschil



Subsidieregelingen (Amsterdamse) woningcorporaties
voor energie- en duurzaamheidsmaatregelen

http://atriensis.nl/ en http://RVO.nl en http://amsterdam.nl

Investering Fiscaal Financiering Exploitatie
• STEP
• ISDE
• BTW 6% op arbeid
• Verwijderen asbestdaken 

(VAD)
• Eigen huis (SEEH), voor 

VvE’s

Gemeente Amsterdam
• NOM of aardgasvrij (8k/5k 

p/woning), gemeente 
Amsterdam (totaal € 8 mln)

• Zon op (maatschappelijk) dak
• Groene daken of gevels

• Toekomst mogelijk 
investeringen door andere 
corporatie???

• EIA
• MIA
• VAMIL

• FEH (0,5%, 15 jr)
• Groenregeling (marktR – 1%, 10 jr, 

vooral voor niet-DAEB)
• Energie bespaarlening VvE’s (3%, 15 

jr)

Gemeente Amsterdam
• Lening duurzaamheidsfonds, 

Gemeente Amsterdam (1,5 -2%, 15 
jr)

• Duurzaamheids-
aftrek 
verhuurderheffing

• NOM (Ready): EPV
• SDE+

• Toekomst mogelijk 
verruimen 
investeringsruimte?

4. Volgorde maakt het verschil

http://atriensis.nl/
http://rvo.nl/
http://amsterdam.nl/


Geen borgingsruimte -> ESCo oplossing?

1. ESCo-light
primair op invoering van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis 

van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren

2. Product-ESCo
Eén specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de verlichting)

3. Installatie-ESCo
Meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het 

gebouw)

4. Gebouw-ESCo
Naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw

http://www.esconetwerk.nl/Wat-is-een-ESCo

Voordeel: energieprestatie, ontzorgen, duidelijkheid over kosten, investeringsruimte

Nadeel: hogere financieringslasten 

4. Volgorde maakt het verschil

http://www.esconetwerk.nl/Wat-is-een-ESCo


Verschillende opties voor exploitatie zonnedak

Wat Energie Service Company

Esco realiseert & 
exploiteert zonnepanelen
Vb. Wocozon en 
corporatie huurt en 
verhuurt aan bewoners

Energie coöperatie

Bewoners verenigen zich 
in energie coöperatie
Vb. Zon op NL

Financieel Esco investeert en 
financiert

Bewoners investeren en 
financieren

Geen borgingsruimte, geen mogelijkheden?

4. Volgorde maakt het verschil



Conclusie
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Vragen

• Verdiepingsmateriaal
• Verdiepingsessies met eigen casuistiek
• Vraagbaak: vraagbaak@appm.nl

mailto:vraagbaak@appm.nl

