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ALL ELECTRIC 



ALL ELECTRIC 

OPDRACHT 1: INTRODUCTIE 

Stel jezelf voor aan de hand van de volgende vragen: 
 
  Op welk project ben je het meest trots qua 
bewonersinteractie? Wat waren succesfactoren? 

  Wat voor project heb je in gedachten voor all-electric? Wat 
is de status?  

  Welke uitdagingen zie je qua bewonersinteractie en all 
electric?  



ALL ELECTRIC 

WORKSHOP 14 MEI CORPORATIES AMSTERDAM 

§  Samenvatting Masterclass  

§  Starten  

§  Voorbereiden  

§  Participatie en communicatie 

§  Voorbereiden en uitvoeren 

§  Oplevering en nazorg  

§  Exploitatie  



ALL ELECTRIC 

SAMENVATTING MASTERCLASS  
 



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

§  Geen gas --> elektrisch koken 

§  Gebruik van installaties / woongedrag 

§  Betaling van woonlasten verandert 
(energieprestatievergoeding) 

§  Energiebundel 

§  Monitoring 

WAT MAAKT ALL ELECTRIC ANDERS VOOR BEWONERS? 

ALL ELECTRIC  



WIST JE DAT… 

§  Gedrag komt niet 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  
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Gedoe 

Woonwinst 

“Wij hebben niet om een renovatie gevraagd…” 

ALL ELECTRIC 



 “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 
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“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  
Onderzoek ‘De fusie van belangen’ 
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Op zoek naar het haakje 



§  Ingrijpende renovatie 
§  Bewoner kiest meestal niet voor een all electric renovatie / woning 
§  Vertrouwd raken met elkaars ideeën, wensen, behoeften, belangen 

en ambities 
§  Draagvlak voor de renovatieplannen 
§  Elk project / elke woning is uniek 
§  Aansluiten op de belevingswereld 
§  Begeleiden in het nieuwe wonen 

WAAROM IS BEWONERSPARTICIPATIE ZO BELANGRIJK? 
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HOE BENADEREN  

WE DIT AVONTUUR? 

ALL ELECTRIC 

STARTEN 
 



ALL ELECTRIC  

WONINGEN SELECTEREN VOOR ALL ELECTRIC 

  Technische staat  

  Bewoners  

  Energiekosten 

  Plattegrond / indeling 

  Woningmarkt nu en in de toekomst 

  Exploitatie na de verbouwing 
 



ALL ELECTRIC 

BEWONERS ALS PARAMETER VOOR SELECTIE 

  Klachten over comfort?  

  Zijn ze tevreden met de woning en de wijk?  

  Wat is de financiële positie?  

  Wat is de sociale positie?  



ALL ELECTRIC  

WAT IS HET DOEL?  

  Welke doelen wil je als corporatie bereiken en waarom? 

  Wat wil je voor de bewoners?  

  Visie op de wijk 



ALL ELECTRIC  

OPDRACHT 2: STARTEN EN VOORBEREIDEN (10 MIN) 

  Wat is het hogere doel van je woningcorporatie 
om met all electric aan de slag te gaan? 

  Wat is het doel dat jouw woningcorporatie wil 
bereiken voor bewoners? (Wat is je verhaal?) 



ALL ELECTRIC  

OPDRACHT 2: STARTEN 

  Wat is het hogere doel van je woningcorporatie om 
met all electric aan de slag te gaan? 

  Wat is het doel dat jouw woningcorporatie wil 
bereiken voor bewoners? (Wat is je verhaal?) 

  Hoe kun je deze doelen met elkaar verenigen? 

 



ALL ELECTRIC 

VOORBEREIDEN 



ALL ELECTRIC 

3 SCENARIO’S  

“Issues meenemen in uitvraag”   
+ aanpak sluit aan op wensen 
- het proces kost veel tijd 

“Wat is de beste optie?”   
+ Goede support 
- Uitkomst is onzeker 

“We hebben een geweldig aanbod voor u”   
+ Keuze woning corporatie (aanvaard de gevolgen).  
- Geen idee of de keuze aansluit bij bewoners behoeften 



ALL ELECTRIC 

VOORBEREIDEN 

  Scenario’s of plan B? 

  Selecteer je een bouwer of een product? 



ALL ELECTRIC  

BEWONERSINVLOED  

Bedenk vooraf goed welke invloed bewoners kunnen hebben binnen 
het project: 
 

  De keuze van een bouwer.  
  Keuzeruimte in het concept van de bouwer, zoals materiaalkeuze 

of kleur van de gevel en kozijnen. 
  Keuzeruimte in andere aanpassingen die de corporatie laat 

uitvoeren. 
  De leefbaarheid in de omgeving tijdens de renovatie. 

 
   Stel met elkaar duidelijke randvoorwaarden op: waarover wordt wel/
niet gepraat? 
 
   Klankbordgroep of kwaliteitsteam 



ALL ELECTRIC 

DE WIJK IN KAART; PIJLSTOK IN DE WIJK 

‣  Niet iedere wijk is geschikt 

‣  Strategie afhankelijk van informatie die 
je ophaalt 

‣  Breng in kaart: 

‣  Welke bewoners wonen hier? 

‣  Hebben ze het naar hun zin in de 
wijk? 

‣  Hoe is de sfeer in de buurt? 

‣  Zijn er dingen in het verleden 
gebeurd die nu nog invloed kunnen 
hebben? 

‣  Wat gebeurt er verder (op andere 
vlakken) in de wijk? 
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NOTITIE BEWONERSWENSEN 

•  Wat vinden bewoners van hun woning en de woonomgeving? 
•  Zijn er specifieke wensen, behoeften en/of klachten? 
•  Wat leeft er in het gebied?  
•  Hoe kijken zij aan tegen een (duurzame) renovatie? 
•  Welke vragen hebben zij?  
•  Welke angsten en bezwaren leven er? 
•  Zijn er enthousiastelingen die zich als ambassadeur kunnen 

ontpoppen? 

Resultaat > Notitie bewonerswensen: 
•  Intern go/no-go 
•  Intern en extern informeren 
•  Goed beslagen ten ijs tijdens bijv. een startbeenkomst 
•  Leidraad keuzes product / proces 
•  Toetsingskader > welke bouwer? 



ALL ELECTRIC  

TIPS EN LESSEN: STARTEN & VOORBEREIDEN 

  Zorg dat er genoeg kennis bestaat binnen de organisatie 
over all electric  

  Bepaal de mate van invloed van bewoners. 

  Wees je bewust van de relatie die je hebt met bewoners.  

  Wees bewust van hoe mensen hun woning en de wijk 
ervaren.  

  Weet wat er gebeurt achter iedere voordeur.  

  Ken de ambassadeurs in de wijk.  



ALL ELECTRIC 

PARTICIPATIE & COMMUNICATIE 



ALL ELECTRIC 

SAMENWERKEN NAAR EEN RENOVATIEVOORSTEL 

  Grootste succesfactor? 

Verschillende belanghouders en belangen 

  Afspraken maken over rolverdeling 



ALL ELECTRIC  

START VAN JE PARTICIPATIETRAJECT 

  Communiceren begint met luisteren 

  Aansluiten op de belevingswereld 

  Iedereen (tegelijk) bereiken 

  Niet teveel informatie in één keer.  

  Terugkoppeling 

  Klankbordgroep/kwaliteitsteam 

Quickwins!  
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OPDRACHT 3: PARTICIPATIE EN VOORBEREIDEN 

  Welk scenario heeft jouw voorkeur voor je project? 

  Waar kunnen bewoners invloed op uitoefenen? 

  Welke stappen doorloop je met bewoners tot en 
met de draagvlakmeting? 



ALL ELECTRIC 

3 SCENARIO’S  

“Issues meenemen in uitvraag”   
+ aanpak sluit aan op wensen 
- het proces kost veel tijd 

“Wat is de beste optie?”   
+ Goede support 
- Uitkomst is onzeker 

“We hebben een geweldig aanbod voor u”   
+ Keuze woning corporatie (aanvaard de gevolgen).  
- Geen idee of de keuze aansluit bij bewoners behoeften 
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COMMUNICATIE 

  Waar worden bewoners enthousiast van?  

  Welke veranderingen leg je nadruk? 

  Welke middelen zet je in? 

  Wat zijn specifieke communicatie onderwerpen rondom all 
electric 

Gebruik van de woning 

  Energieprestatievergoeding 

  Monitoring 
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MODELWONING 

•  Niets is duidelijker dan het tastbare resultaat zelf 

•  Proeflogeren? 

•  Feedback verzamelen 

•  Kinderziektes uit het concept halen 

•  Creëer geen valse verwachtingen 



ALL ELECTRIC 

VOORBEELD COMMUNICATIE; KOKEN OP INDUCTIE   

•  Instructie 
•  Kookworkshop? 
•  Probeer het eens uit bij een kennis 
 
Voor- en nadelen: 
 
•  Makkelijker schoonmaken dan gasfornuis 
•  Gezondere lucht 
•  Geen brandgevaar 
•  Veiliger voor de kindere 
•  Sneller (warm water) 
•  Wennen in gebruik  
•  "Mis de "emotie van vuur" 
•  Verschil met keramisch: blijft niet warm / 

temperatuur snel veranderen 
•  Andere (magnetische) pannen nodig 
•  Wokken, tajines, grote gezinnen 
•  Stroomuitval / reservewarmte 
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POSITIEVE ASPECTEN UITLICHTEN 

“Het uiterlijk veranderd, nieuwbouw voorkomen” 
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“Door de bredere vensterbanken 
ontstaan er leuke nieuwe zitjes in 
het raamkozijn” 

POSITIEVE ASPECTEN UITLICHTEN 
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“De renovatie wordt binnen twee weken 
afgerond, super snel dus” 

POSITIEVE ASPECTEN UITLICHTEN 
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“Het binnenklimaat verbetert” 

POSITIEVE ASPECTEN UITLICHTEN 



FOTO KOKEN OP INFOMARKT 
FOTO ZONNEPANELEN 
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§  Monitoring is onderdeel van een nul-op-de-
meteraanbod (en kan daar niet los gezien 
worden). 

§  Persoonsgegevens die uit de woning komen 
vallen onder privacywetgeving. 

§  Communiceer duidelijk welke gegevens je 
monitort en hoe je die verwerkt. 

§  Communiceer de consequenties voor 
belemmeren monitoring. 

§  Verhuurder verplicht EPV-Jaaroverzicht 
verstrekken aan bewoners. 

MONITORING 
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TIPS EN LESSEN: COMMUNICATIE  

  Communiceren begint met luisteren!  

  Herhaal de nieuwe informatie minstens 5x  

  Bij een nieuw project zijn de eerste bewoners ambassadeurs voor 
de rest van de wijk. Maak hier gebruik van.  

  Breng de informatie in delen. Niet alles in één keer. 

  Pas je communicatiemiddelen aan op de doelgroep.   

  Maak gebruik van een klankbordgroep en maak hen een deel van 
de projectgroep.  
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TIPS EN LESSEN: COMMUNICATIE  

  Een modelwoning kan mensen helpen om gevoel te krijgen 
bij de renovatie.  

  Neem tijd voor één op één gesprekken.  

  Wees eerlijk.   

  Communiceer duidelijk waar bewoners wel en geen invloed 
op hebben.  

  Zorg dat er iemand aanwezig is om problemen op te lossen 
gedurende het hele traject.  

  Wees heel duidelijk over de eventuele nieuwe geldstroom 
en trek tijd uit om dit uit te leggen.  

  Wees heel duidelijk over monitoring en privacy.  
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OPDRACHT 4: COMMUNICATIE 

  Wat vertel je wanneer? 

  Welke middelen gebruik je? 
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VOORBEREIDEN  
EN UITVOEREN 
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VOORBEREIDEN EN UITVOEREN 

  Nieuw communicatieplan 

  Analyse effect renovatie op woonsituatie 

  Zorg ervoor de de werkzaamheden en planning duidelijk zijn 

  Aanspreekpunt in de wijk 

  Zorg dat bouwlui goed op de hoogte zijn van gemaakte afspraken 

  Creëer rust en tijdelijke voorzieningen 

  Blijven communiceren (zeker als het fout gaat) 

  Wat als het fout gaat? 
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HOE KUNNEN BEWONERS ZICH VOORBEREIDEN 

  Managen van verwachtingen 

  Veel persoonlijk contact / aanwezig 

  Sociale aspecten invloed?  

  Bied bewoners hulp 

  Planning: Under promise, over deliver!  

  Stem de planning individueel af met alle bewoners. 

  Ontmoeting met bouwlui 

  EPV > verlagen maandelijks voorschot?  
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ALL ELECTRIC 

OPLEVERING  
EN NAZORG 
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OPLEVEREN EN NAZORG 

  Wat verandert er? Uitleg 
gebruik van de woning 

  Vier het succes samen 

  Opleverfouten en klachten 

  Monitoring 

  Energiecoaching (met 
tussenoefening / casus) 

  Feedback plan 
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§  Check of bewoners inzicht hebben 
§  Persoonlijk advies 
§  Minimaal een jaar 
§  Voorkom excessen 
§  Begrijpelijke taal en cijfers 
§  Maak het leuk en interactief 

ENERGIECOACHING 
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EXPLOITATIE 
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WAT TE REGELEN? 

  SLA corporatie – bouwer - leverancier 

  Beslisboom KCC 

  EPV en monitoring 

  Voorbereiden op mutatie 
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TIPS & LESSEN: ALGEMEEN 

  Niet iedere wijk is geschikt  
  Investeer in het team/kennis van de organisatie 
  Bedenk vooraf goed welke invloed bewoners hebben.  
  Benadruk niet alleen de positieve aspecten, wees eerlijk  
  Vertrek vanuit bewoner en werk daarna het technisch plan uit 
  Bewoners willen het over de binnenkant hebben.  
  Een aanspreekpunt voor bewoners.  
Ontzorg bewoners 

  Persoonlijk contact 
  Help bewoners bij het gebruik van installaties en inzicht energieverbruik.  
  Bewoners zijn de beste ambassadeurs!  



TEKST 

OPDRACHT 5: WAT IS JOUW VERHAAL RICHTING BEWONERS? 

  Wat is jouw verhaal richting bewoners?  

  Wat zijn de volgende 5 acties die je nu kunt ondernemen?  



BEDANKT EN 
SUCCES!  

ALL ELECTRIC 


