
All electric neemt de wijk Amsterdam, 22 mei 2018



Programma all electric neemt de wijk
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1. Wijkaanpak, perspectief energie infrastructuur, Koen van Gulik 
(Vattenfall)

2. Wijkaanpak, keuze energiesysteem vanuit perspectief TCO, 
Lars Schenkel (Liander)

3. Wijkaanpak, perspectief multi-stakeholder interactie, Fleur
4. Rekenen aan gemengd bezit, Felix en Ivo



1. Wijkaanpak, perspectief vanuit energie infrastructuur
Koen van Gulik, Vattenfall



2. Wijkaanpak, keuze energiesysteem vanuit perspectief TCO
Lars Schenkel, Liander



3. Wijkaanpak, perspectief multi-stakeholder interactie
Fleur Elderhorst, APPM



Urgentie:
• Energieakkoord  
• Amsterdamse Duurzaamheidsagenda
• Samenwerkingsafspraken met gemeente Amsterdam:

• 10.000 woningen aardgasloos 2020
• 100.000 woningen aardgasloos 2040
• Starten in 3 wijken



Ver van je bed, of juist dichtbij? Een plek waar 
je met je dierbaren leeft, de meest veilige plek. 

Geen risico’s. Geen grappen.   



Woningcorporaties

Netwerkbedrijven

Gemeente

Bedrijven

Instellingen/verenigingen

Vastgoedeigenaren

Eigenaar/bewoners

Huurders

Een integraal proces met alle stakeholders
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Verschillende bewoners
Verschillend vastgoed
Verschillende stakeholders
Verschillende opgaven
Verschillende kansen 



Bewoners
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• Vroegtijdig betrekken
• Verschillende typen, verschillende benaderingen
• Minder draagkrachtige/overbelaste huishoudens,
• Niet (alleen de) voor de hand liggende bewoners betrekken
• Ondersteunen dmv kennis en (totaal) aanbod
• Betrekken bij bepalen spelregels, uitwerken scenario’s en maken 

keuzes
• Woonlastenneutraliteit (TCO), delen in de kosten?
• Strakke planning -> zorgvuldige communicatie
• Geen kinderziektes -> zorgvuldige communicatie
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Patiënt
Arts
Investeerder 
Consument
Producent
Weldoener/Pionier

Veel rollen tegelijk gevraagd aan bewoners





Product aanbod

Blokproces

Wijkproces

Innovatieproces



Met de wijk aan de slag
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Welke ingrediënten 
zijn van belang bij 
een wijkaanpak?

Hoe positioneren 
we all electric in 
een wijkaanpak?

• Aan welke randvoorwaarden 
moet een wijkaanpak voldoen?

• Welke factoren bepalen het 
succes (denk aan 
bewonerswensen, 
plezier/comfort, proef wonen, 
behapbaar en no-regret, goede 
voorbeelden, elektrische 
kookworkshop/hippe Molukse 
wok-blogger…)

• Uit welke stappen moet het 
proces bestaan?

• Hoe komen tot een 
afwegingskader?

• Welke rol heeft de 
woningcorporatie hier in?

• En zijn er nog (extra) 
aandachtspunten vanuit all
electric?  



Aan de slag met de wijkaanpak

20

Stappen laden vanuit het perspectief van all electric

Bewoner centraal



Randvoorwaarden van een wijkaanpak
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• Visie, tegemoet komen aan wensen stakeholders, combineren 
van kansen van de verschillende corporaties/stakeholders, 
mandje maken, gezamenlijk met bewoners.

• Betaalbaar, transparant qua proces en alternatieven (uit welke 
fasen bestaat het proces), energiebron en energiereductie

• Wensen van de eindgebruiker, proces van draagvlak organiseren
• Transparantie: tijdskader
• Kosten, manier vinden om overheen te kunnen stappen of 

oplossen door bij te dragen in de kosten
• Het gaat niet alleen over de energietransitie: integrale 

gebiedsopgave, route, stip op de horizon (wat is de kwaliteit en 
wat willen we toevoegen)



Factoren die succes bepalen/bijdragen
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• Voorbeeld projecten

• Betrouwbaarheid van een concept: bewijs/voorbeeld, meting en 

gebruik, bewezen concepten (monitoring)

• Testimonia bv Flat van de toekomst: verhaal door gewone 

mensen, niet (alleen) die van de professionals

• Begrijpelijk verhaal voor iedereen, van partijen als !Woon en 

gemeente (noodzaak, alternatieven/keuze, aanbod) 

• Neem de tijd om de mensen mee te nemen en meet gedrag

• De juiste beslissingen op de juiste momenten (verschillende 

niveaus bij de stakeholders moeten zijn opgelijnd). Bedenk tijdig 

wat heeft wie nodig op welk moment in het proces en richt je 

besluitvormingsproces daarop in



Uit welke stappen moet een wijkaanpak bestaan
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• Beginnen aan de achterkant (terug redeneren): het draait om 
kosten. Geef hier een antwoord op -> make an offer they can’t
refuse



Welke rol heeft de corporatie hierin?
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• Leidende rol in de energietransitie (voor de huurder), geen 
innovator

• Daar waar nodig bijdragen in de kosten (Investeringen zelf doen 
door verkoop van woningen)

• Ontzorger naar particuliere bewoner? Niet primair -> wel voor 
huurder 

• Wensenlijstjes
• Informatie en kennisoverdracht
• (Overweeg rol van) trekker waar corporatie het grootste aandeel 

in het bezit heeft en waar je die niet hebt, wees ambassadeur
• Samenwerkingspartner met andere corporaties (en stakeholders)



Financiering gemengd bezit VvE
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Nu mogelijk:
• Corporatie financiert eigen deel en voor particuliere deel NEF of 

ESCo
• NEF 15 jaar, aandeel corporatie < 25% (> 25% maatwerk!)
• Corporatie financiert en koopt uitgepond bezit terug (uitponding

pas na verduurzaming)

Ontwikkelingen:
• Nog geen bancaire financiering voor VvE -> werkgroep NIA
• NEF mogelijk naar 30 jaar, parallel aan Klimaattafel
• Objectgebonden financiering in ontwikkeling



4. Rekenen aan gemengd bezit
Ivo Opstelten, Piaf Wonen en 
Felix van Gemen, Van Gemen Strategie



Deel 2
Gemengd bezit

22 mei 2018













• Gebruikers’gemak’ (o.a. ruimteverdeling, 
domotica, zorgondersteuning, etc.)

• Comfort (b.v. warm tapwater debiet, snelheid 
warmtelevering)

• Binnenmilieu (temperatuur, luchtkwaliteit, tocht, 
geluid, licht)

‒ Gezond (Radon, TVOC, schimmel, mijt, etc.)
• Onderhoud (frequentie, omvang)
• Energie: gasloos! En energieneutraal?



Woonwens Functionele prestatie-eis Hoe meetbaar 
(eenheid of 
anders)

Wanneer 
tevreden (welke 
waarde)









1. Onderzoek

2. Financiële kaders

3. Het aanbod
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€ Energierekening à

Stel: energiebesparing op gas is 80%. Iemand met een energierekening op gas van € 2.000 per jaar bespaart € 1.600.
Iemand met een energierekening op gas van € 200 per jaar bespaart bij 80% maar € 160.
Vraagstuk: hoe ga je om met individuele woonlasten verschillen ten gevolge van een investering in het collectieve domein?



Verwachtingsmanagementà Ontdekkingsreis











Anders organiseren!



Te weinig sparen voor vervangingsonderhoud



Correctie plan: + € 60 per maand servicekosten



Gebouw upgrade naar gewenste eindniveau (all-electric met nieuwe schil)


