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Interdisciplinair werken:
1 Taal - Begrippen en Definities
•Energie
•Economie
•Technisch-functionele prestaties
•Sociaal

0. Taal



Interdisciplinair werken aan no-regret
oplossingen: Methodologie 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



Interdisciplinair werken
Basiskennis i.r.t. Methodologie
• Inkopen, uitvragen & contracteren -

Afnameovereenkomst                  1)
• Prestatiegericht uitvragen & bewonerswensen 1)
• Techniek & grip op energiestromen 2)
• Invloed marktontwikkelingen & veranderingen wet-

en regelgeving op natuurlijke mutatiemomenten 3)
• Businesscase & rekenen 4)



Wijkspecifieke informatie
Woningcorporatiebezit

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
Warmtenetten…

2. Concretisering vertrekpunt



Wijkspecifieke informatie
All-electric kansen bij woco’s

2. Concretisering vertrekpunt



Techniek
• Energiebalans 

2. Concretisering vertrekpunt



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



Prestatiegericht ontwerpen

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

1. Concretisering eindpunt



Voorbeelden prestatie-uitvraag & co-creatie

1. Concretisering eindpunt



1. Concretisering eindpunt

Bewonersinteractie



§ 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



1. Concretisering eindpunt



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



Routekaart Aedes

• Plaatje stroomschema

4. Volgorde maakt het verschil



Economie: Vijf bepalende parameters

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



Samenwerkingsafspraken AFWC-gemeente Amsterdam

4. Volgorde maakt het verschil



No-regret Business case – de EPV

4. Volgorde maakt het verschil

Huur +
Energienota

Huur + 
EPV



Verdieping met collega-experts

• Techniek
• Contractering
• Bewonersinteractie
• Van woning naar wijk

‒ Proces
‒ Gemengd bezit
‒ TCO

• Special: de Wijk TCO Banne Noord



Vragen?



Beleid(svisie) maakt het verschil

“De corporatiedirecteur bepaalt het tempo en de omvang van 
het aanbod aan duurzame warmte en duurzame elektriciteit”



Internalisatie van interdisciplinaire 
opgave

“De aardgasvrij opgave vraagt om een nieuwe 
organisatiestructuur”



Fusie van belangen

“Alleen samen kunnen de corporaties het eigen vastgoed 
economisch en sociaal succesvol van het aardgas afhelpen”


