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Een thuis voor iedereen in 2030. Dat is de missie van CorporatieNL. 

 

De manier waarop we in Nederland omgaan met groepen die zichzelf niet 

kunnen redden bepaalt hoe beschaafd en vitaal we als samenleving zijn. En 

dat begint met een thuis. Voor iedereen. Kijk voor meer informatie op het 

ledenplatform via https://leden.corporatienl.nl of op de website via 

www.corporatienl.nl  
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Voorwoord 
 

Of we op een klimaatkeerpunt in de geschiedenis staan kunnen we pas 

achteraf en over vele jaren echt goed beoordelen. Maar dat er iets aan de 

hand is met onze planeet, daarover bestaat inmiddels wel consensus. 

Gelukkig kunnen we daar iets aan doen als we ons verantwoordelijk voelen. 

 

En die verantwoordelijkheid voelen we zeker rondom het wonen. Alleen 

weten we nog niet altijd wat we moeten doen. In dit boek brengen we 

daarom voorbeelden en feiten bij elkaar. Om te laten zien waar we staan, 

waar we naartoe bewegen en welke aansprekende initiatieven al ontstaan 

om te zorgen voor een duurzaam thuis voor iedereen in 2030.  

 

We danken alle leden, de deelnemers aan ons onderzoek en de volgende 

auteurs voor hun belangrijke bijdragen aan deze publicatie: 

 

Kim Bevort, manager bij BMC 

Marlou Boerbooms, Groene Huisvesters 

Daphne Boogh, directeur HR bij Aethon Groep 

Stef Brandsma, adviseur duurzaamheid en innovatie bij Domesta 

Dinant te Brinke, directievoorzitter bij BAM Wonen 

Rob van den Broeke, directeur-bestuurder bij Rijswijk Wonen 

Michel de Bruijn, adviseur wonen bij BMC 

Jeroen Hollander, senior adviseur kennis bij de Alliantie 

Marco Kersing, manager vastgoed bij Oost Flevoland Woondiensten 
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Lianne Mack, adviseur duurzaamheid bij gemeente Rotterdam 

Sven Ringelberg, strategisch adviseur duurzaamheid bij gemeente Rotterdam 

Emile Stöver, adviseur fysiek domein bij BMC 
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Inleiding 
 

Het doel van CorporatieNL is ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland in 

2030 een thuis heeft. Dat is meer dan een dak boven je hoofd. Want een thuis 

is een veilige en gezonde omgeving in een sterk sociaal en stimulerende buurt 

met betaalbare woonlasten. Duurzaamheid draagt enorm bij aan onze opgave 

om een thuis voor iedereen te realiseren. 

 

In dit boek willen we het thema anders aanpakken en beschrijven dan 

gebruikelijk. Nu eens niet alleen maar succesverhalen of wetenschappelijke 

artikelen die ons gelijk moeten bewijzen. Maar echte verhalen uit de praktijk 

gecombineerd met een onderzoek onder 478 professionals die werkzaam zijn 

in en rond de corporatiesector. De resultaten van dat onderzoek vergelijken 

we met eenzelfde onderzoek dat we al in 2018 hielden. Zo ontdekken we 

samen welke ontwikkelingen plaatsvinden en waar we ons nog op mogen 

verheugen. 

 

We zijn er nog niet, dat is wel duidelijk. Maar in onze sector hebben we 

enorm veel kennis opgebouwd en we benutten dat om anderen te helpen en 

zetten dat om in concrete acties. Zo zal 86% van de corporaties de komende 

vijf jaren meer investeren in duurzaamheid en zullen we volop inzetten op 

voorlichting en gedragsverandering bij bewoners. We hebben bij onze 

toenemende ambities ook anderen nodig. Met gemeenten kan de 

samenwerking beter, maar vooral marktpartijen roepen we op om veel meer 

te doen.  
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Het doel van dit boek is te laten zien hoe we ervoor staan op een van de 

belangrijkste aspecten die zorgen voor een thuis voor iedereen in 2030. Want 

dat moet een duurzaam thuis zijn. In dit boek laten we zien dat het mogelijk 

is, dat we het samen voor elkaar kunnen krijgen. En dat is een hoopvolle 

boodschap. Daarvoor moeten we met elkaar hard aan de slag en er is eerlijk 

gezegd geen tijd te verliezen. Maar toch... eerst even dit boek lezen zodat 

we allemaal weten welke kant we op moeten. Veel plezier en inspiratie 

daarbij. 
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Hoofdstuk 1 

Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen  
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Dat we voor een grote opgave staan is geen geheim. Laten we daarom eerst 

eens kijken wat die opgave precies is en waarom we daarin keuzes moeten 

maken. Ook kijken we naar de grote rol die corporaties kunnen spelen als zij 

daartoe in de gelegenheid worden gesteld. 

 

De 17 doelen van Nederland 
 

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen – in het Engels: Strategic Development 

Goals (SDG’s) - zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling 

tot 2030. Bij elkaar gaat het om 17 SDG’s die ervoor moeten zorgen dat de 

wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor 

iedereen. In september 2015 namen alle VN-lidstaten de doelen aan. Ook 

Nederland heeft zich daarmee verbonden aan het behalen van de doelen in 

2030. De doelen bieden aan alle landen een uitdaging op de dimensies milieu 

(planet), sociaal (people) en economisch (prosperity). Belangrijke 

voorwaarden voor het behalen van de 2030 agenda zijn vrede (peace) en 

onderlinge samenwerking (partnerships). Een kernprincipe van de SDG’s is 

dat ook de meest achtergestelden moeten worden meegenomen 

oftewel “leave no one behind”. 

 

Corporaties focussen zich op enkele van die doelen. Het betreft dan vooral 

de SDG’s waar zij invloed op kunnen uitoefenen en die relevant zijn voor hun 

functioneren. 

 

Volgens een CBS-rapport uit mei 2020 scoort Nederland relatief goed op het 

behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Nederland heeft al 26 

doelen bereikt uit de 169 subdoelen. Maar er is ook nog heel veel werk te 
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verzetten. In dit boek onderzoeken we samen met onze CorporatieNL leden 

hoe wij aandeel nemen in deze nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, 

wat wij met elkaar verstaan onder de aangenomen duurzame doelen en tot 

welke mooie initiatieven dit al heeft geleid. We maken het van lekker ver 

weg naar concreet dichtbij. 
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Onze selectie 
 

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen moeten we op elkaar 

kunnen rekenen. Dat betreft iedere bewoner, professional en organisatie. 

Iedereen heeft een schakel in handen om de wereld in 2030 duurzamer en 

eerlijker te maken. Alle SDG’s hebben subdoelen die direct of indirect 

verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden, organisaties 

en professionals. In dit boek zoomen we in op de rol van onze leden die 

bestaan uit corporaties, gemeenten, bedrijven, belangenbehartigers en 

kennisorganisaties.  

 

Alle 17 SDG’s zijn belangrijke doelstellingen waar iedere organisatie en ieder 

individu in Nederland verantwoordelijk voor is. Onze leden benoemen 4 SDG’s 

van de in totaal 17 als de belangrijkste waar ze de afgelopen 5 jaar mee bezig 

zijn geweest en waar ze plannen voor maken voor de toekomst op weg naar 

2030. In dit boek besteden we daarom aandacht aan deze 4 SDG’s. We halen 

ze naar voren en laten praktijkvoorbeelden en feiten uit de sector zien over: 

• doel 7: betaalbare en duurzame energie 

• doel 11: duurzame steden en gemeenschappen 

• doel 13: klimaatactie 

• doel 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 

 

  



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 14 van 152  

Algemene cijfers corporatiesector 
 

Bijna 300 corporaties bezitten gezamenlijk 2,3 miljoen huurwoningen. 

Daarmee hebben zij een groot aandeel in het wonen in Nederland. En 

daarmee komt de verplichting om meer dan evenredig bij te dragen aan 

duurzaam wonen. Hoe doen zij dat? CorporatieNL hield een onderzoek waar 

in totaal 478 respondenten aan meededen. De cijfers zijn met een 

betrouwbaarheid van 95% representatief voor de hele sector waar in totaal 

zo’n 25 duizend personen werken. De uitkomsten tref je door het boek heen 

op relevante plekken. Ook maken we de vergelijking met het onderzoek dat 

we in 2018 hielden zodat we trends en ontwikkelingen kunnen ontdekken. 

 

 
Figuur 1 Werkzaam in sector 

 

Van de deelnemers aan het onderzoek werkt 94% zelf in de corporatiesector, 

6% bij een bedrijf en 1% ergens anders. De functies die zij daar bekleden 

staan in de volgende grafiek die duidelijk maakt dat het onderzoek breed 

binnen de sector en binnen organisaties en functiegebieden is uitgezet. 
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Figuur 2 Huidige functie 
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Uit de verhuur van woningen haalt de sector al bijna €20 miljard per jaar. 

Dat geld komt uit de verhuur van het bezit, voor de ene corporatie zijn dat 

heel veel woningen maar voor de ander zijn dat er een paar. Al jarenlang 

bevindt zich het meestvoorkomende bezit van een corporatie tussen de 5 en 

20 duizend woningen. Dit schuift op naar boven door de toename van het 

aantal fusies en overnames, waardoor vastgoedportefeuilles samenkomen.  

 
Figuur 3 Aantal woningen in beheer 

 

Doordat het onderzoek breder is uitgezet dan alleen onder de leden van 

CorporatieNL komt het de representativiteit ten goede.  

 
Figuur 4 Lid van CorporatieNL  
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Thema’s met prioriteit 
 

We vroegen de respondenten met welke thema’s hun organisatie meest bezig 

is. Daarbij correspondeert het cijfer 1 met het meest mee bezig en het cijfer 

4 het minst mee bezig.  

 

 

 
 

Figuur 5 Thema's waar organisatie het meest mee bezig is (2022) 

 

Overduidelijk is dat corporaties het meest bezig zijn met het realiseren van 

een CO2-neutrale woningvoorraad, gevolgd door de zorg voor kwetsbare 

bewoners. Bij 38% staat dit op 1 en bij 31% op 2. Het ondersteunen van 

kwetsbare bewoners staat bij 24% op de eerste plaats. Met het verschaffen 

van een leven lang woonplezier is 27% het meest bezig. Toch is ook nog 1 op 

de 10 corporaties het meest bezig met meer en anders werken met 

digitalisering. Hoe was dat 4 jaar geleden? 
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Figuur 6 Thema's waar organisatie het meest mee bezig is (2018) 

 
Een enigszins vergelijkbare grafiek uit het CorporatieNL onderzoek in 2018 

laat een duidelijke verschuiving zien. In de cijfers wordt duidelijk wat ook al 

in het netwerk van CorporatieNL blijkt: er is sprake van een verschuiving van 

de aandacht voor bewoners naar meer aandacht voor vastgoed en dan met 

name voor de verduurzaming van het bezit. 

 

Deze trend is ook waarneembaar in de opgave waar de corporatie zich voor 

gesteld ziet. Het gaat om enerzijds het tekort aan betaalbare woningen 

wegwerken door te investeren in nieuwbouw en anderzijds het zorgen dat 

het bestaande bezit er beter bijstaat waarmee steeds vaker een CO2-neutrale 

woningvoorraad wordt bedoeld. Wat achter de voordeur gebeurt is wat 

minder een gevoeld corporatiebelang maar een verantwoordelijkheid die zij 

richting maatschappelijke partners doorschuift. 

 

Het toenemende belang voor de vastgoedopgave zien we het allerduidelijkst 

als we kijken naar de prioriteiten van de corporatie. In 2018 vond nog 62% de 

betaalbaarheid van wonen het allerbelangrijkst. Dat percentage is in 2022 
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gezakt naar 37%. Tegelijkertijd neemt het zorgen voor beschikbaarheid van 

woningen toe (van 17% naar 38%) evenals duurzaamheid (van 21% naar 25%). 

 

 
Figuur 7 Belangrijkste thema's (2022) 

 
 

Uit de commentaren bij het onderzoek blijkt dat veel corporaties 

combinaties willen benutten die alle 3 de elementen bevatten. Oftewel door 

duurzame woningen te bouwen neemt de beschikbaarheid van woningen toe 

en tegelijkertijd zijn deze beter betaalbaar dan bijvoorbeeld tochtige en 

slecht geïsoleerde jaren ‘50 appartementen. 
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Figuur 8 Belangrijkste thema's (2018) 

 
Toch is het goed om de keuze extreem voor te leggen zodat er echt gekozen 

moet worden. Zoals nu blijkt is de voorkeur aan het verschuiven van goed 

zijn voor de portemonnee van de eigen bewoner naar goed zijn voor heel 

Nederland en onze aarde. 
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Kennis en ambitie 
 

Het uitgangspunt bij verduurzamen is dat je er wel verstand van moet hebben 

om er ook daadwerkelijk zinvol mee aan de slag te gaan. Dat zit wel goed bij 

corporaties. Bij elkaar 90% vindt van zichzelf dat de kennis goed of op z’n 

minst voldoende is. Dat percentage ligt 6% hoger dan in 2018. 

 
Figuur 9 Kennis over duurzaamheid 

 
 
Corporatiemedewerkers vinden het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie 

gemiddeld genomen redelijk ambitieus. Gevraagd of zij dit ambitieus, 

gematigd of volgzaam vinden geven zij het gemiddeld een score van 67 op 

een schaal die tot 100 loopt.  
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Figuur 10 Typering duurzaamheidsbeleid eigen organisatie 

 
In het algemeen zijn corporaties het ook op het gebied van duurzaamheid 

ermee eens dat het wel betaalbaar moet blijven voor bewoners. Het is het 

meest voorkomende woord dat genoemd is als gevraagd wordt naar waar 

organisaties zich het meest druk om moeten maken op het gebied van 

duurzaamheid. In bijlage B. staat een overzicht van alle gegeven antwoorden 

op deze vraag.  

 
Figuur 11 Woordwolk: waar zouden organisaties zich druk om moeten maken 
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Hoofdstuk 2 
Klimaat 
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Hittestress als optelsom bij de Alliantie 
 

Klimaatadaptatie is het proces waarbij we ons aanpassen aan het 

veranderende klimaat en de schadelijke gevolgen hiervan proberen te 

beperken. Het resultaat van klimaatadaptatie is klimaatbestendigheid. 

 

 

 

Corporatie de Alliantie bekijkt met welke adaptieve maatregelen zij ervoor 

kan zorgen dat het vastgoedbezit in 2050 voldoende klimaatbestendig is op 

de thema’s hittestress, overlast door hemelwater en droogte. De Alliantie 

neemt klimaatadaptieve maatregelen en past het vastgoed aan op het 

veranderende klimaat zodat zij ook in de toekomst comfortabele woningen 

kan bieden aan haar huurders. 
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Bijdrage de Alliantie 

De Alliantie past het vastgoed aan en maakt het bezit meer klimaatbestendig. 

In de nieuwbouw hebben ze bijvoorbeeld meer aandacht voor overstekken en 

glas dat minder warmte doorlaat. Ze houden daarbij meer rekening met 

oriëntatie en oppervlakte van ramen naar het zuiden en zuidwesten. 

 

De Alliantie stimuleert ook vergroening in gemeenschappelijke tuinen en 

privé tuinen van de huurders om hittestress te verminderen, water beter vast 

te houden en daardoor ook droogte te verminderen. 

 

 

 

Daarbij betrekken en stimuleren ze huurders. Want die kunnen bijvoorbeeld 

door het aanbrengen van zonwering, het dichthouden van deuren en ramen 

overdag en ’s nachts ventileren zelf bijdragen aan het koeler houden van hun 

woning. En dat kunnen ze ook doen door hun tuin voldoende groen te houden 

en niet met tegels vol te leggen. 
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Tenslotte is er afstemming met gemeenten; als de kans op wateroverlast in 

een wijk groot is en de gemeente onvoldoende maatregelen kan treffen, kan 

de Alliantie water in de binnentuinen laten infiltreren in de bodem, direct of 

met behulp van infiltratiekratten. Ook kan hemelwater door de gemeente 

bijvoorbeeld via vijvers of wadi’s in de wijk worden opgevangen, zodat het 

riool dat niet hoeft af te voeren. 

 

Aanleidingen 

Er waren drie aanleidingen om hiermee aan de slag te gaan, te weten: 

1. vragen van de gemeente om te helpen bij wateroverlast 

2. hittestress heeft sinds 1 januari 2021 een eis gekregen in het 

bouwbesluit 

3. huurders die last hebben van te warme woningen 

 

Opzet en instrumenten 

De verplichte stresstesten van de gemeenten, onderzoek en al aanwezige 

praktijkvoorbeelden van maatregelen zijn nodig om echt aan de slag te 

kunnen. Want het is nodig om te weten hoe goed een bepaalde maatregel 

werkt en onder welke voorwaarden. 

 

De aanpak heeft een aantal hulpmiddelen opgeleverd: 

1. Een klimaatatlas met informatie over de kwetsbare wijken van de 

Alliantie. Hierin wordt data van de stresstesten samengebracht met 

informatie over het vastgoed en gebouwde omgeving, onder andere 

met kaartjes en data uit de stresstesten. 

2. Een nieuwe menukaart met oplossingsrichtingen 
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3. Een stroomschema met stappen die je kunt doorlopen om huidige 

overlast op te lossen of toekomstige overlast door klimaat-

veranderingen te voorkomen. 

 

 

 

Hiermee creëert de Alliantie ook bewustwording bij medewerkers. Collega’s 

zien niet alleen dat het probleem bestaat, maar ook dat oplossingen mogelijk 

zijn en dat je overlast door het veranderende klimaat bij nieuwbouw en 

aanpassingen aan de bestaande bouw kunt voorkomen. Verder is het een basis 

om het gesprek met gemeenten aan te gaan. En het levert informatie op voor 

de huurders om hen te helpen deze problemen zelf aan te pakken. 

 

Betrokkenen 

Diverse afdelingen binnen de Alliantie zijn direct of indirect betrokken bij 

het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving. Maar ook externe 
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partijen zoals gemeenten, huurders, experts, hoveniersbedrijven en 

ketenpartners. 

 

Toekomst 

De Alliantie moet nog bepalen wat ze wel of niet acceptabel vindt qua 

overlast als gevolg van het veranderende klimaat. Over die normen is 

landelijk of bij gemeenten nog geen duidelijkheid. 

 

De Alliantie heeft wel in kaart wat de situatie buiten de woning is - 

gevoelstemperatuur buiten de woning en kans op water op straat - maar de 

vastgoedkenmerken van de woningen, die bijdragen aan het versterken van 

die overlast in de woningen is zij nog aan het inventariseren. 

 

Bij hittestress spelen ook de kenmerken van de huurder een rol zoals leeftijd, 

chronische ziekte of sociaal isolement. Sommige huurders hebben immers 

eerder kans op overlast door hitte dan anderen. 

 

Daarmee is de optelsom compleet: de kans op overlast door hittestress is een 

optelsom van eigenschappen van de omgeving, het vastgoed en de huurders. 

Hiermee kan iedereen daadwerkelijk aan de slag met maatwerk of integrale 

oplossingen voor elk complex of huurder. Daarnaast kan de Alliantie aan de 

slag met het betrekken van huurders bij klimaatadaptieve maatregelen zoals 

onttegelen van tuinen en vergroenen, of bewonersparticipatie in 

gemeenschappelijke binnentuinen. 
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Combineren van maatregelen van klimaatadaptatie met de energietransitie, 

maar ook thema’s zoals circulariteit, is daarbij natuurlijk verstandig, 

bijvoorbeeld in het onderhoudsprogramma. 

 

Tips 

Een tip voor de landelijke en lokale overheid is dat de Alliantie het liefst 

landelijke normen wil omdat zij in verschillende gemeenten werkt. Een 

andere tip voor iedereen is om je vastgoedkenmerken en bewonersprofielen 

in kaart te brengen. Handig kan ook zijn om de kaarten van de stresstesten 

van gemeenten te gebruiken en ook andere bronnen zoals de nationale 

klimaateffect-atlas of de Atlas Natuurlijk Kapitaal. En tenslotte, kijk 

integraal naar mogelijke oplossingen en stakeholders om tot een voor 

iedereen optimaal resultaat te komen. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Jeroen Hollander, Senior Adviseur Kennis bij de 

Alliantie. 
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Corporaties over klimaat 
 

In het onderzoek onder 478 deelnemers hebben we de vraag gesteld over 

welke natuurrampen corporaties zich het meest zorgen maken. In totaal 84% 

vindt dat we de meeste aandacht moeten besteden aan en 

voorzorgsmaatregelen moeten treffen tegen overstromingen. Dit wordt op de 

voet gevolgd door hittegolven (80%) en daarna stormen (55%). Leden van 

CorporatieNL maken zich daar overigens iets minder druk om dan niet-leden, 

want zij zijn beter voorbereid. Het verschilt per antwoord enkele procenten.  

 
Figuur 12 Aan welke natuurrampen meeste aandacht besteden 

 

Het doel van het Nederlandse klimaatbeleid is dat we maatregelen tegen 

klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en 

planning. Slechts 9% vindt dat Nederland hier als land in slaagt. De overgrote 

meerderheid is neutraal of vindt het zelfs niet goed tot slecht. Het 

pessimisme betreft dus niet de maatregelen zelf maar het beleid en 

uitwerking daarvan.  
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Figuur 13 In hoeverre slaagt Nederland erin maatregelen inzake klimaatverandering te integreren in nationale 

beleidslijnen, strategieën en planning 

 

In groter verband past dit in de algemene maatschappelijke tendens dat het 

vertrouwen in politiek en instituties afneemt maar dat tegelijkertijd het 

vertrouwen in elkaar nog wel op een hoog niveau zit. Dat zie je ook als je 

kijkt naar het vertrouwen in de eigen organisatie en in hoeverre die erin 

slaagt om klimaatmaatregelen te integreren in beleid, strategie en planning. 

Daarvan vindt bij elkaar 37% dat dit goed tot zeer goed lukt.  
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Figuur 14 In hoeverre slaagt eigen organisatie in klimaatbeleid 

 

Een ander klimaatdoel is om het bewustzijn van bewoners te vergroten over 

klimaatverandering. Want als alleen overheden en corporaties iets aan het 

klimaat willen doen maar de bewoners blijven achter dan faalt het beleid 

alsnog in de praktijk. Hier blijkt nog een wereld te winnen. Slechts 13% vindt 

dat bewoners goed tot zeer goed op de hoogte zijn van de gevolgen van 

klimaatverandering.  

 

Je kunt redeneren dat bewoners van corporatiewoningen doorgaans mensen 

met minder inkomen en opleiding zijn en dat deze groep wel iets anders aan 

het hoofd heeft dan zich zorgen te maken over het klimaat. Maar dat beeld 

is zeker niet in alle gevallen terecht. Ook goed opgeleide studenten wonen 

bijvoorbeeld in corporatiewoningen.  
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Figuur 15 In hoeverre zijn bewoners al goed op de hoogte van de gevolgen van klimaatverandering 

 

Het is daarom zo opvallend dat het beeld ontstaat dat: 

1.  we maken ons met name zorgen over overstromingen, toenemende hitte 

en in iets mindere mate stormen 

2. het lukt de overheid niet om afdoende beleid hierop te ontwikkelen 

3. we hebben bewoners niet mee, want die weten nauwelijks waar het om 

gaat 

4. zelf vinden we ons beleid als corporaties weliswaar voor verbetering 

vatbaar maar het is nog altijd beter dan dat van andere groepen 

5. en eerder zagen we al dat 80% van de medewerkers de eigen kennis 

voldoende tot goed vindt 

 

Bij elkaar zijn dat dit dan ook de redenen dat we als sector niet optimistisch 

zijn over het behalen van de klimaatdoelen. ‘Aan ons ligt het niet, maar de 

anderen moeten beter hun best doen,’ hoorden we onlangs en dat typeert de 

houding die we aannemen.  
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Slechts 13% heeft namelijk een positieve kijk op het behalen van de 

klimaatdoelen maar de grote meerderheid van 72% is niet optimistisch over 

het behalen hiervan. De grotere corporaties met meer dan 20 duizend 

woningen zijn hier zelfs nog wat pessimistischer over. Van deze groep 

verwacht 11% dat we klimaatdoelen halen en is 77% het daarmee oneens. 

 

 
Figuur 16 Stelling: ik ben optimistisch over het behalen van de klimaatdoelstellingen 

 

Maar wat kun je doen? Daar blijkt ineens de creativiteit van corporaties. 

Gevraagd naar hoe we bewoners meer kunnen betrekken bij het tegengaan 

van klimaatverandering zijn er maar liefst 236 ideeën en suggesties 

aangeleverd. De volledige lijst staat in bijlage C maar hier alvast enkele 

veelvoorkomende suggesties: 

• bewustwording creëren door de link te leggen tussen gedrag (stoken, 

versteende tuinen) en de gevolgen (hoge kosten, droogte) 

• hun dagelijkse ervaringen zoals bijvoorbeeld hittestress koppelen aan 

klimaatontwikkelingen op macroniveau 

• niet spreken over klimaatverandering maar over de tastbare zaken als 

voorkomen van wateroverlast/ hitteoverlast/ hoge energierekening en 

gezondheidsklachten 
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• met subsidie en allerlei maatregelen 

• bewoners meer betrekken om te komen tot en hoe... Wat kan ieders 

rol zijn. 

• Vanuit de corporatie niet alleen, maar samen met de gemeenten 

optrekken in het informeren. Wij hebben een energie challenge gedaan 

en dat werkte goed. 

 

Wat het interessante is dat vanuit de informatievoorsprong van de corporatie 

de hand wordt gereikt aan bewoners om de kennis en gevolgen van gedrag te 

delen en daarmee bewoners meer te betrekken bij het klimaatbeleid. De link 

die dan nog niet gelegd wordt is die naar de overheid die achterblijft maar 

als het sociale verband tussen corporatie en bewoner gelegd wordt zijn we 

in ieder geval al een flink eind op weg.  
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Hoofdstuk 3 

Wonen 
  



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 37 van 152  

Duurzame gemeenschappen 
 

Duurzame steden zijn allereerst gemeenschappen en niet alleen stenen. 

Een inclusieve samenleving is essentieel voor het thuisgevoel van de 

huurder. Corporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) richt zich op 

duurzame en kwalitatief goede woningen. Huizen die technisch in orde zijn, 

goed onderhouden en veilig, gezond en comfortabel zijn om in te wonen. 

Maar ook in een omgeving waar het prettig samenleven is. Deze kwaliteit 

moet wel natuurlijk wel betaalbaar zijn. 

 

 

 

Bijdrage OFW 

OFW heeft al ruim 2.000 woningen gemoderniseerd. Dus geen sloop- en 

nieuwbouw maar ingrijpend verbeterd. Moderniseren is een integrale 
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aanpak, waarbij naar de woontechnische kwaliteit, duurzaamheid, 

veiligheid, technische kwaliteit maar ook naar de leefbaarheid in de wijk 

wordt gekeken. De plannen zijn ontwikkeld samen met de bewoners. 

 

Aanleiding 

Door de opbouw van de Flevopolder was rond het jaar 2000 een groot deel 

van het bezit van OFW veertig jaar oud en de kwaliteit was ook niet meer 

optimaal. Er was dus een technische noodzaak hier iets aan te doen. OFW 

had daarnaast de serieuze ambitie om ook aan de verduurzaming van 

woningen te werken. Dit is waarom zij grootschalig en gestructureerd is 

gaan moderniseren. 

 

Bewoners nodig 

Om dat te kunnen doen is er in de eerste plaats draagvlak onder de 

bewoners van de woningen nodig. Zien ze de urgentie niet in of doen we de 

verkeerde dingen, dan gaan ze niet akkoord met de plannen. Dus een goed 

contact met huurders is belangrijk en essentieel voor goede planvorming. 

 

Resultaat 

Het heeft een energiezuinig en technisch kwalitatief goed woningbezit 

opgeleverd. Woningen waar de OFW-huurders trots op zijn. OFW heeft al 

een aantal jaren een gemiddeld energielabel A en ze is nu bezig met het 

experimenteren met het aardgasloos maken van woningen. 

 

Betrokkenen 

De huurdersbelangenvereniging trekt samen met OFW op tijdens de 

moderniseringen. Verder heeft OFW een aantal architecten en 
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bouwbedrijven waar ze veel mee werkt en die snappen hoe je met 

bewoners moet omgaan. De modernisering vindt plaats in bewoonde staat 

dus je bent als aannemer wel te gast bij deze mensen. 

 

 

 

Toekomst 

OFW is nu bezig om de term duurzaamheid nog verder te verbreden. Ze wil 

meer doen op het gebied van circulariteit, biodiversiteit en 

klimaatadaptatie. Dit definieert zij intern als duurzaamheid 2.0. 

 

Tips 

Kies voor een onderhoudsstrategie waar je op hetzelfde moment allerlei 

grote bouwdelen tegelijk moet vervangen. Dit natuurlijke moment kan dan 

worden aangegrepen om de woning en woonomgeving in zijn geheel te 

bekijken en een integrale aanpak te ontwikkelen. Een ‘plank voor plank’ 
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aanpak belemmert de vooruitgang en veroorzaakt kapitaalvernietiging of 

belemmert bij het integraal aanpakken van het vastgoed. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Marco Kersing, Manager Vastgoed bij Oost Flevoland 

Woondiensten (OFW). 

 

 

 

  



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 41 van 152  

Duurzame steden en gemeenschappen 
 

Bij Rijswijk Wonen gaat duurzaamheid veel verder dan de fysieke, technische 

kant van de zaak. De vertaling in termen van circulariteit en adaptiviteit is 

een heel eenzijdige. De duurzaamheid schuilt veel eerder in de 

duurzaamheid van het samenleven in een buurt, het zijn van een hechte 

buurt waarin mensen inclusief wonen, naar elkaar omzien, mensen het 

cement van de samenleving zijn en als geheel functioneren.  

 

 

 

Het draait dus minder om levensloopgeschiktheid en bijvoorbeeld 

drempelloos wonen. Interessanter vindt de organisatie het om na te denken 

over ontmoeten, eenzaamheid en nabuurschap. 
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Bijdrage aan ontwikkelingsdoel 

Rijswijk Wonen maakt zich het minst druk over de fysieke kant van 

duurzaamheid. De techniek is beschikbaar om CO2-neutraal, klimaat-adaptief 

te bouwen. Zij bouwen liever aan samenleven. Je kunt daarbij een abstract 

concept hanteren, het is interessanter en voor de mensen veel wezenlijker 

dat je in praktische zin betekenis geeft aan ontmoeten en buurmanschap. 

 

 

 

Voorbeeld 

Rijswijk Wonen realiseert in de nieuwbouw van het senioren wooncomplex 

De Benedictus een ruimte voor ontmoeten. Zij biedt in de plint van de Titus 

Brandsmaflat ruimte aan Wonen met een Plus. Zorg en welzijn dicht 

georganiseerd op de bewoner, laagdrempelig, ambulant, maatwerk direct 

nabij. 
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Aanleiding 

Een deel van de huurders is op leeftijd en zoals het zich laat aanzien vergrijst 

de gemeente Rijswijk verder. Dit betekent dat Rijswijk Wonen met de 

gedachte aan langer zelfstandig thuis dus moeten nadenken over hoe zij dan 

zorgt dat mensen ook echt goed zelfstandig tot op hogere leeftijd 

zelfredzaam kunnen wonen.  

 

De corporatie maakt zich het minste zorgen over de mensen met een groot 

sociaal vangnet. Des te meer reden om zich druk te maken over hen die geen 

vangnet hebben. Zij zoeken naar vitale coalities en de corporatie werkt 

daarvoor innig samen met zorg en welzijn. 
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Opzet project 

Wat je soms nodig hebt is een leegstaande ruimte. Denk aan een plint in een 

wooncomplex. Maar eerder is ook het oude kantoor van Rijswijk Wonen zelf 

met de verhuizing naar een nieuwe locatie beschikbaar gekomen. Het pand 

fungeert als inlooppunt voor de Muziekbuurt, een plek waar Stichting Welzijn 

activiteiten organiseert en de huurdersorganisatie bijeen kan komen. 

 

Resultaten en voorwaarden projecten 

De resultaten van dit soort projecten zijn meer verbinding met bewoners, 

versteviging van contacten onderling tussen bewoners, activeren van het 

professionele netwerk en het makelen van initiatieven. Het gaat dus in 

letterlijke zin om bouwen aan samenleven. Om projecten succesvol te 

kunnen lanceren is samenwerking nodig. In Rijswijk gebeurt dat met de 

gemeente, stichting Welzijn, zorgpartij Florence en corporatie Vidomes. 

 

Toekomst 

Op veel terreinen is nog genoeg te doen. Er zijn veel aanknopingspunten, 

veel partijen zijn op de een of andere manier actief in een wijk. Rijswijk 

wonen kan nog veel meer meerwaarde creëren door zaken aan elkaar te 

knopen, met elkaar in verband te brengen. En dat dan niet te doen van de 

institutie en met de pet op van wet- en regelgeving. Maar juist vanuit het 

besef: wat voegt waarde toe voor de bewoner? Het zijn immers de huurders 

van Rijswijk Wonen, de burgers van de gemeente Rijswijk, de cliënten van 

de zorgpartij, de actieve buurtbewoners die zich inzetten voor hun buurt. 

Dat bindt! 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Rob van den Broeke, directeur-bestuurder van 

Rijswijk Wonen.  
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Perspectief van de bewoner  
 

Steden en gemeenschappen zijn duurzaam wanneer deze niet structureel de 

essentiële bouwstenen verzwakken van het sociaalecologische systeem waar 

wij met z’n allen deel van uitmaken; onze samenleving binnen de biosfeer. 

Adviesbureau BMC sluit hiermee aan op de definitie van duurzaamheid zoals 

deze gehanteerd wordt door The Natural Step. 

  

 

 

We staan er wellicht niet elke dag bij stil, maar de samenleving is volgens 

BMC momenteel niet goed ingebed in de ecologische kringlopen van de aarde. 

Daartoe behoren de meest besproken kringlopen - de koolstofkringloop, de 

stikstofkringloop - maar ook bijvoorbeeld de waterkringloop en 

fosforkringloop. Samen zorgen deze kringlopen ervoor dat afvalstoffen 
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gerecycled worden en de voorraad aan voedingsstoffen binnen ons 

ecosysteem op peil blijft.  

 

Als we als samenleving op wat voor manier dan ook deze kringlopen verstoren 

- denk aan het opstoken van fossiele brandstoffen in zo’n hoog tempo dat de 

natuur het niet bij kan benen - dan zal dat in een complex ecosysteem zoals 

de onze grote gevolgen hebben. Gevolgen waarvan we de consequenties 

misschien nu nog niet volledig kunnen overzien, maar waarvan we nu al wel 

de zorgwekkende signalen oppikken. We gokken momenteel massaal met de 

toekomst van de planeet, met het welzijn van huidige en toekomstige 

generaties als inzet. 

 

 

 

Duurzaamheid gaat ook over veerkracht in de samenleving zelf. Die kan, net 

als bijvoorbeeld de natuur op de Veluwe, onder druk komen te staan. We 

zien dan de gevolgen in de vorm van bijvoorbeeld eenzaamheid, 
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ondermijnende criminaliteit, afnemend vertrouwen in de overheid en in 

elkaar. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die, als je ze niet weet te keren, de 

toekomst van een samenleving eveneens op het spel zetten. Het maakt ook 

dat we minder goed om kunnen gaat met (externe) schokken in de vorm van 

economische crises, migratiestromen en natuurrampen. Vanuit het laatste 

voorbeeld bezien kun je een investering in de veerkracht van een 

samenleving zelfs zien als een vorm van sociale klimaatadaptatie. 

 

Bijdrage BMC  

Bij de opdrachtgevers van BMC in het publieke domein werken zij aan een 

breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met sociaalecologische 

duurzaamheid, van strategie tot uitvoering. Zij adviseert daarbij niet alleen, 

maar is ook in staat om advies tot uitvoering te brengen in de praktijk. 

Hiermee wil zij haar adviseurs, partners en de sector sterker maken. 

 

Al deze adviseurs en interim professionals maken uiteraard bij elkaar flink 

wat kilometers, dus naast de al beschikbare OV-reisvergoeding is BMC ook 

over op een elektrisch wagenpark. Een ontwikkeling die de ecologische 

voetafdruk als organisatie flink kan verkleinen. Daarmee is de race nog niet 

gelopen. Het doel van BMC is om reductionisme, simpel het probleem en de 

oplossing met elkaar koppelen, te voorkomen. Deze ontwikkeling wordt pas 

echt duurzaam als het voor collega’s een logische stap is om te zetten. Pas 

dan draagt de adviesorganisatie duurzaam bij aan een strategische 

bedrijfsopgave die past bij de ambitie als organisatie. Een elektrisch 

wagenpark dient bij te dragen aan een strategisch plan dat ons naar een 

sociaalecologisch wenselijke toekomst brengt. De acties van BMC moeten 

daarmee bijdragen aan een gemeenschappelijk gedragen strategische visie. 
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Ook werkt BMC momenteel onder de naam ‘Buurt van de Toekomst’ met een 

aantal collega’s aan een benadering die hen als BMC’ers kan voorzien van een 

gemeenschappelijke visie, taal en strategie als het gaat om 

sociaalecologische duurzaamheid in de context van buurten. Dit om binnen 

en buiten BMC beter het gesprek te kunnen voeren over de integraliteit van 

opgaven binnen buurten en de koppelkansen die daarin schuilgaan.  

 

 

 

Deze benadering moet BMC verder helpen bij het ontwikkelen en faciliteren 

van buurtvisies, nulmetingen, strategieën en acties, allen passend binnen een 

wetenschappelijk onderbouwd kader van sociaalecologische duurzaam- 

heidsprincipes. BMC wil hiermee ook breken met de eenzijdige kijk op 

kwetsbare buurten als zijnde verzamelplaatsen van problemen die enkel van 

buitenaf opgelost moeten worden, door ook oog te hebben voor juist de al 

aanwezige hulpbronnen in een buurt. 
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Project Strategisch duurzame ontwikkeling 

Des te meer je je verdiept in duurzaamheid, des te duidelijker wordt het dat 

je niet zomaar in de actiemodus kunt gaan staan en problemen kan gaan 

‘oplossen’. 

 

Werken vanuit een sociaalecologisch duurzame toekomstvisie bepaalt niet 

alleen hoe BMC de problemen van vandaag de dag definieert, maar ook in 

welke oplossingen zij wil investeren. Dit is belangrijk, want de huidige focus 

van het publieke debat en besluitvorming ligt niet op het aanpakken van de 

oorzaak van sociaalecologische problematiek, maar op het tijdelijk 

bestrijden van de gevolgen ervan. In andere woorden, we handelen vooral 

repressief en reactief en te weinig preventief. 

 

Zo gaat er onevenredig veel aandacht uit naar de gevolgen van structurele 

obstakels voor mensen om in hun fundamentele behoeften te voorzien (op 

vlak van gezondheid, invloed, competentieontwikkeling, gelijke behandeling 

en betekenisgeving) en te weinig naar het wegnemen van deze obstakels zelf. 

Hetzelfde geldt voor de gevolgen van het structureel afbreken van onze 

resterende natuurlijke leven ondersteunende systemen, de toenemende 

concentratie en combinatie van synthetische stoffen in de natuur en 

samenleving en de structurele toename van concentraties in de biosfeer van 

stoffen uit de aardkorst. 

 

Het Raamwerk voor Strategisch Duurzame Ontwikkeling (van TNS) dat BMC  

gebruikt is ontstaan vanuit het besef dat zij - als onderdeel van onze 

samenleving in de biosfeer - onderdeel uitmaakt van een complex 

sociaalecologisch systeem en dat ze niet lukraak aan symptoombestrijding 



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 50 van 152  

kan doen, omdat ze daarmee mogelijk niet de beoogde resultaten behaalt.  

Daarnaast riskeer je in een complex systeem dat een oplossing voor een 

deelprobleem ook weer andere onvoorziene problemen veroorzaakt. 

 

 

 

Kans van slagen 

Om te werken aan de veerkracht van samenlevingen zal BMC vooral terug 

moeten naar het idee van de lokale gemeenschap als primaire producent van 

de essentiële maatschappelijke functies. Dit strekt van lokale economische 

ontwikkeling, zorg voor ouderen en kwetsbaren tot aan gezondheid en 

veiligheid. Dit vereist een andere kijk op dienstverlenende organisaties in 

waarvan we nu eigenlijk het onmogelijke vragen. De lessen vanuit Asset 

Based Community Development vormen hierbij een belangrijke 

inspiratiebron. 
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Met een investering in gemeenschapsontwikkeling komt tegelijkertijd de 

uitgelezen kans om op microschaal de zorg voor het milieu en de lokale 

leefomgeving te agenderen. Als de energietransitie en klimaatadaptatie van 

de stedelijke omgeving ter sprake komt dan roept het toch vooral associaties 

op met technische oplossingen, maar het heeft net zo goed te maken met 

verbindende kwaliteiten van openbare ruimte, het verlagen van woonlasten, 

gezonde binnenklimaten en niet te vergeten bewonersparticipatie. 

 

Toekomst 

Sociaalecologische duurzaamheid wordt nog steeds gezien als een opgave, 

met name als het gaat om burgerparticipatie. BMC wil hier graag een 

wenkend perspectief van maken. Zij gelooft in duurzame ontwikkeling waar 

een win-win situatie altijd logisch is. Door mensen te betrekken, met oog 

voor diversiteit, in verduurzaming creëer je naast eigenaarschap ook een 

rijker palet aan ideeën die bijdragen aan passende oplossingen. 

 

Tips 

Werk met een team van mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, maar zorg 

er ook voor dat je tegengeluiden een kans geeft, en betrek critici actief in 

het besluitvormingsproces. Laat je initiatief natuurlijk ontstaan en durf ook 

af te wijken. Gebruik backcasting om een visie te creëren waar mensen aan 

hebben meegewerkt, waar mensen in geloven, een visie die bovendien 

bijdraagt aan sociaalecologische duurzaamheid.  

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Emile Stöver (adviseur Fysiek Domein), Michel de 

Bruijn (adviseur Wonen) en Kim Bevort, manager bij BMC.  
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Wonen en vastgoed in cijfers  
 
Iedereen heeft hoge verwachtingen van ons als corporaties op het gebied van 

opdrachtgeverschap voor bouw, verduurzaming van bezit en leefbaarheid in 

wijken. En ook de maatschappij in haar geheel ziet het wel zitten dat onze 

sector het voortouw neemt in de belangrijkste dossiers die voorliggen. De 

financiële middelen daarvoor zijn inmiddels weer ruim beschikbaar. En de 

reputatie van de sector is zeker weer op orde, sterker nog: de maatschappij 

heeft onze sector harder nodig dan ooit. Maar.... 

 

Te hoge verwachtingen 

Maar zijn de verwachtingen en eisen die anderen aan onze sector stellen niet 

te groot? En moeten of kunnen we dat allemaal wel zelf doen? Of misschien 

anders gesteld: waar is de sector nog van over pakweg 10 jaar en waar is zij 

niet van en wie gaat dan de dingen doen die wij niet doen? 

 

De antwoorden 

CorporatieNL stelt de vragen en zoekt de antwoorden. Niet de sociaal 

wenselijke antwoorden, maar naar de toekomstvisie op onze sector binnen 

heel Nederland. We weten dat het aantal corporaties afneemt bij een 

ongeveer gelijkblijvend aantal medewerkers. Als we dat combineren met de 

grote landelijke, maatschappelijke opgaven die er liggen dan leidt tot 

ongetwijfeld tot keuzes. Welke keuzes moeten we maken? 

 

Welke rol pakken we 

CorporatieNL heeft met alle leden de gezamenlijke missie “Een thuis voor 

iedereen in 2030.” Dat betekent dat we met elkaar niet alleen moeten zorgen 
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voor voldoende beschikbare, betaalbare (= primaire verantwoordelijkheid) 

en duurzame (= maatschappelijke verantwoordelijkheid) woningen, maar ook 

zorgdragen voor een veilige, stabiele en geborgen thuissituatie (= 

sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid). Als corporatiemedewerker 

kom je achter de deur bij alle bewoners en daardoor verkeer je als 

organisatie in de uitgelezen positie om te signaleren wat er nodig is om van 

iemands huis een thuis te maken. 

 

Wat is het verschil tussen een huis en een thuis? 

 

Een huis is… Een thuis is een huis plus… 

Een dak boven je hoofd Een veilige omgeving voor alle bewoners 

Voldoende leefruimte voor de bewoners  Een liefdevolle en geborgen plek om te 

leven 

De beschikking over gas, water en licht Met een sterk sociaal en stimulerend 

netwerk (buren) 

Een goed geïsoleerde woning Geen zorgen over betalen van woonlasten 

 

In het onderzoek onder 478 vastgoedorganisaties legden we de vraag voor in 

hoeverre “Een thuis voor iedereen in 2030” een gedeelde missie is. Dat blijkt 

voor 71% een gedeelde missie, terwijl nogeens 16% daar wat neutraler 

tegenover staat. Dat is wat ook terugkomt in diverse discussies en 

bijeenkomsten van CorporatieNL waar de nuance vaak gezocht wordt bij het 

dwingende van de woorden “2030” en van “iedereen”. 
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Figuur 17 Houding tegenover het doel dat iedereen – ook de mensen die daar hulp bij nodig hebben – in 2030 over een 

thuis beschikt 

 

Opvallend is dat de kleinere en middelgrote corporaties met minder dan 20 

duizend woningen iets positiever tegenover de doelstelling staan (72%) dan 

de grotere corporaties (69%).  

 

Als deze missie breed omarmd wordt is de vervolgvraag wat ervoor nodig is 

om deze te realiseren. Ook hier ligt weer de nadruk op de vastgoedkant van 

het vraagstuk. Ongeveer 1 op de 3 corporaties ziet in het bouwen van meer 

woningen de belangrijkste oplossing voor het zorgen van een thuis voor 

iedereen. Anderen zien meer in betere doorstroming op de woningmarkt en 

aanpassing van wet- en regelgeving.  
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Figuur 18 Wat als eerste nodig is om het doel "een thuis voor iedereen" te bereiken 

 
De andere oplossingen die zijn aangedragen buiten de standaard aangeboden 

antwoordmogelijkheden bevatten doorgaans een verwijzing naar het stoppen 

van de bevolkingsgroei en opvallend vaak ook het idee om de grenzen te 

sluiten en daarmee de instroom te beperken. Of zoals we zelf onlangs een 

corporatiedirecteur hoorden verzuchten: “Hoor mij nu toch eens een zeer 

rechts standpunt verdedigen, dat had ik nooit van mijzelf verwacht toen ik 

aan deze baan begon.” Daarnaast wordt veel verwacht van het beter 

benutten van de huidige ruimte zoals leegstand, meer samenwonen, het 

recht op alleen wonen in grote woningen beperken en multi-generatie 

oplossingen. 
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Verandering bevolking 
 
De toename van het aantal senioren zorgt voor veranderende 

woonbehoeften. Daarom moeten we investeren in de juiste voorzieningen 

voor ouderen en moeten we openbare ruimten veiliger en toegankelijker 

maken. De vraag is wat de rol van de corporatie moet zijn dan wel hoe zij 

hierop in zal spelen.  

 

 
Figuur 19 Eigen organisatie verantwoordelijk om te investeren in de juiste voorzieningen voor ouderen en het 

veiliger en toegankelijker maken van openbare ruimten 

 

Vind je dat jouw organisatie daar ook verantwoordelijk voor is? Daarop 

antwoordt 60% met ja, 33% met nee en 7% weet het eigenlijk niet of wil het 

niet zeggen. Maar doet de eigen organisatie dan al genoeg voor ouderen? Op 

het gebied van het zorgen voor passende woningen vindt tweederde dat de 

eigen organisatie al voldoende doet.  
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Figuur 20 Zorgt organisatie al voldoende voor genoeg passende woningen voor ouderen 

 

Als we iets specifieker kijken naar de maatschappelijk taak van de corporatie 

op het gebied van verduurzamen dan zien we ook een zekere ambitie of 

wellicht trots op het eigen functioneren en positie. We leiden dat af uit de 

antwoorden op de stelling: "Corporaties dienen als grootste vastgoedeigenaar 

met een maatschappelijke opdracht op het gebied van verduurzaming voorop 

te lopen." Daar is 63% het volmondig mee eens.  

 

  
Figuur 21 Stelling: "Corporaties dienen als grootste vastgoedeigenaar met een maatschappelijke opdracht op het 

gebied van verduurzaming voorop te lopen" (2022 versus 2018) 

 
Het slechte nieuws is echter dat het enthousiasme voor het koploperschap 

gedaald is in de afgelopen jaren. In 2018 was nog 74% enthousiast, terwijl 

dat nu gedaald is tot 63%. Er is geen duidelijke reden aan te geven waarom 

dit gedaald is. 
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Of misschien is wel een van de redenen het gedrag van de overheid. 

Corporaties hebben in toenemende mate het idee dat ze op diverse vlakken, 

dus ook op het gebied van duurzaamheid, harder worden beoordeeld dan 

bijvoorbeeld marktpartijen of particuliere woningbezitters.  

 

 

  
Figuur 22 Stelling: "Woningcorporaties worden ten onrechte door de overheid veel strenger op duurzaamheidsgebied 

benaderd dan particuliere woningbezitters (2022 versus 2018) 

 
Deze reflex of dit idee is de laatste jaren gestegen van 52% naar 56% en is 

niet bevorderlijk voor het gezamenlijk optrekken van corporatie en overheid. 

Zoals we eerder zagen is het kennisniveau op het gebied van verduurzamen 

hoog bij de corporatie evenals de maatschappelijke ambitie. Het is juist dan 

zaak voor een overheid om dit te onderkennen en niet langer sturend of 

corrigerend te willen optreden maar de echte samenwerking aan te gaan voor 

een van de grootste opgaven waar niet alleen de corporatiesector, maar onze 

hele planeet voor staat. 
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Hoofdstuk 4 
Energie 
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Klimaatbelang en betaalbaarheid  
 

Het is voor de Drentse corporatie Domesta van belang dat huurders in 

betaalbare woningen kunnen wonen. Enerzijds kunnen zij dit bepalen door 

de hoogte van de huur en anderzijds door woningen goed te isoleren om er 

zo voor te zorgen dat de kosten beperkt blijven. Dit heeft natuurlijk altijd te 

maken met gebruik door de huurder zelf. En bij gebruik van een 

warmteopwekker probeert Domesta altijd te kiezen voor eentje met een 

rendement. 

 

 

 

Bijdrage duurzaamheidsdoelen 

Domesta verduurzaamt haar hele bezit zodat zij in 2050 een CO2-neutraal 

bezit heeft. Hierbij ligt de focus op het gebouw gebonden gedeelte. 
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Daarnaast voorziet zij al haar woningen van zonnepanelen, dat zijn 4 of 8 

stuks. De aanleiding daarvoor is enerzijds vanuit het klimaatbelang en 

anderzijds omdat dit een bijdrage levert aan de betaalbaarheid voor 

huurders. 

 

Routekaart 

Domesta heeft een routekaart opgesteld waarin haar bezit is opgenomen, de 

transitievisie warmte van gemeenten en zij heeft pakketten met maatregelen 

opgesteld en er geld op gezet. Hierdoor is een marsroute ontstaan en is de 

grootte van de opgave in beeld gebracht. Deze routekaart stelt Domesta 

jaarlijks bij. Ze blijft zo in control en weet wat er op haar afkomt. Indien 

nodig kan zij tijdig bijsturen. Hierdoor heeft de corporatie nu meer inzicht 

en houvast richting de toekomst en een middel om eventueel bij te kunnen 

sturen. 

 

Betrokkenen 

Om de routekaart te laten slagen is samenwerking nodig met andere 

organisaties. Voor Domesta zijn dat collega-corporaties, gemeenten, 

adviesbureaus en ook de eigen interne organisatie. 

 

Toekomst 

Domesta is net gestart met het 2050-ready maken van haar bezit, deze 

opgave en het CO2-neutraal maken kost haar nog 29 jaar. Daarnaast moet zij 

alle meergezinswoningen nog voorzien van zonnepanelen. In de toekomst legt 

zij veel meer focus op het toepassen van biobased materialen. Het gaat dan 

zowel om de nieuwbouw als renovatie. Hierdoor daalt ook de CO2 footprint 

van de te gebruiken materialen. Domesta wenst daarom ook meer inzicht in 
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de snelheid waarmee zij de CO2 footprint verlagen. Zo kan zij beter in de 

gaten houden of zij de gestelde doelen haalt. 

 

Tips 

Stel duidelijke doelen en werk hiernaartoe, je kunt niet in een keer van de 

kelder naar de zolder stappen. Maak er kleine stukjes van en begin gewoon. 

 
Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Stef Brandsma adviseur duurzaamheid en innovatie 

van Domesta. 
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Duurzame energie met minder schulden  
 

Bij het realiseren van de duurzame ambities van de gemeente Rotterdam is 

het essentieel dat zij inwoners niet opzadelt met lasten die ze niet kunnen 

dragen. De kosten moeten altijd opwegen tegen de baten. Dit geldt ook voor 

de inspanningen die de gemeente vraagt van de inwoners zelf om Rotterdam 

duurzamer te maken.  

 

 
 

De gemeente maakt samen met haar inwoners de stappen die haalbaar zijn. 

Ze wil energiearmoede voorkomen en het draagvlak behouden door 

betrouwbare partners voor Rotterdammers te zijn. De invulling van haar 

principes betaalbaar, betrouwbaar en veilig kan per project of 

beleidsdocument verschillen omdat de focus per project of beleidsdocument 

ergens anders ligt. 
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Afspraken 

Rotterdam is als stad samen met de haven en industrie verantwoordelijk voor 

meer dan twintig procent van de landelijke CO2 uitstoot. Om de duurzame 

doelen te bereiken zijn er overkoepelende afspraken gemaakt in het 

Raadsakkoord Energietransitie en het Rotterdams Klimaatakkoord. Daarnaast 

heeft de gemeente Rotterdam met het Energietransitiebudget en het 

Energietransitiefonds ook de middelen en instrumenten in stelling gebracht 

om de korte termijn doelen te behalen. 

 

Praktijkvoorbeeld 

Een van die wijken waar wordt geleerd om een bestaande wijk van het 

aardgas af te halen is Bospolder-Tussendijken. Hier is onlangs het project 

Sociaal Incasseren gestart in samenwerking met Eneco en corporatie 

Havensteder. Doel van dit initiatief is om schulden te voorkomen door 

vroeger op te merken dat iemand problemen heeft.  

 

Er wordt meegedacht over oplossingen om uit de schulden te komen of 

schulden te voorkomen. Duurzame energie en een comfortabel huis moet 

voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als mensen dat niet kunnen 

betalen, willen de samenwerkende partijen ervoor zorgen dat ze hierdoor 

geen schulden krijgen of uit huis gezet worden. 

 

De aanleiding 

In iedere gebiedsaanpak worden, waar mogelijk, slimme koppelingen 

gemaakt zoals het aanpakken van armoede, het voorkomen van schulden en 

het versterken van de lokale economie. Op deze manier komt de 

verduurzamingsopgave een stuk dichter bij het leven en de ervaringen van 

Rotterdammers. 
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Voor dit initiatief is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin is 

afgesproken hoe er de komende jaren door de gemeente en andere 

samenwerkingspartijen wordt samengewerkt. 

 

 

 

De opbrengst 

De verwachting is dat het initiatief de volgende resultaten gaat opleveren: 

1. Er zijn straks minder mensen die schulden hebben bij Eneco of 

Havensteder. 

2. In dit project werken veel verschillende soorten partijen samen. Ook 

willen zij contact met bewoners, om beter te snappen wat ze samen 

kunnen doen aan schulden. Daarom is het belangrijk tijd te stoppen in 
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de relatie. Zodat iedereen zich vrij voelt om met elkaar te praten in 

een veilige omgeving.  

3. De mensen over wie dit gaat, worden meer betrokken. Zo zorgt de 

gemeente dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun wijk. 

En daardoor meer eigenaarschap voelen. Daardoor kunnen ze hopelijk 

ook makkelijker van schulden afkomen of deze voorkomen.  

4. Open zijn over voor- en nadelen van verschillende maatregelen.  

5. Samen zoeken hoe talent ingezet kan worden. Daarom zijn er straks 

meer mensen die een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen. En zo 

werkt iedereen samen aan wijkontwikkeling. Dit kan helpen schulden 

te voorkomen. 

 

Het initiatief wordt uitgevoerd door Havensteder, Eneco, gemeente 

Rotterdam, Armoedeplatform Delfshaven, Perspektief, het Taalbedrijf en 

Huis van de toekomst. 

 

Ambitie 

Om de energietransitie inclusief te maken en grote groepen Rotterdammers 

met een kleinere beurs mee te krijgen heeft de gemeente meer van dit soort 

initiatieven nodig. Zij werkt er hard aan om de energietransitie voor iedereen 

betaalbaar te houden. 

 

Tips 

Bekijk het vanuit de behoefte en de beleefwereld van de bewoner. Gebruik 

de huidige structuren van de gemeente om mensen zo sneller mee te krijgen. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Lianne Mack en Sven Ringelberg die werkzaam zijn 

als adviseurs duurzaamheid bij de gemeente Rotterdam.  



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 67 van 152  

Energieontwikkelingen 
 
Het doel van Nederland op het gebied van energie is te zorgen voor 

betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. In 

ons onderzoek onder 478 organisaties is gevraagd of dat een realistisch doel 

is.  

 
Figuur 22 is betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen een realistisch doel 

 

De meerderheid vindt het doel realistisch en 1 op de 3 heeft twijfels 

daarover. Kleinere corporaties met minder dan 10 duizend woningen zijn 

hierin optimistischer, van hen vindt 62% het een realistisch doel.  

 

Maar wat nou als het niet lukt om dat doel te halen zoals 33% denkt, wie is 

dan verantwoordelijk. Is dat een organisatie of zijn dat er meerdere? We 

vroegen de respondenten om aan te geven wie zij primair verantwoordelijk 

houden als Nederland onverhoeds de energiedoelen niet haalt. Doorgaans kun 

je aan de antwoorden zien in hoeverre respondenten zichzelf betrokken 

voelen en zich in zullen zetten om de doelen te halen als zij zelf grotere 

verantwoordelijkheid nemen en zich aangesproken voelen. Als de zij de 
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verantwoordelijkheid meer bij anderen leggen dan kun je verwachten dat de 

inspanningen minder groot zullen zijn.  

 

De uitkomst is toch wat teleurstellend voor wat betreft de motivatie van de 

corporatiesector. Slechts ongeveer 1 op de 5 respondenten geeft een 

verantwoordelijkheid aan corporaties of andere vastgoedorganisaties. De 

meesten wijzen naar overheid, politiek en bedrijfsleven. Het minst wordt 

gewezen naar gebruikers zoals bewoners of belangengroepen en dus het 

meest naar beleidsmakers en andere sectoren. Oftewel: anderen moeten het 

oplossen, in beleid of in bedrijf. 

 

 
Figuur 23 Wie moet afgerekend worden op het niet halen van energiedoelen 
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Bij de leden van CorporatieNL heerst ook vaak de overtuiging dat corporaties 

er zijn om mensen die daar hulp bij nodig hebben te huisvesten maar niet 

het gevoel van urgentie of verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het oplossen 

van de woningmarktproblematiek of voor het oplossen van sociale 

problematiek. “Het enige dat je kunt doen is je best doen,” hoorden we al 

diverse malen binnen de sector. Al jaren proberen andere omringende 

partijen onze sector te overtuigen dat we een grotere rol moeten pakken, 

ook nu weer bij de energietransitie. Anderen stuiten daarbij op de 

verantwoordelijkheidsvraag die we als sector niet op durven pakken, tenzij 

het in Haagse regels is vastgelegd. Begrijp het goed, dit is niet per se onwil 

maar eerder onmacht. 

 

Uit de open antwoorden op deze vraag halen we de volgende interessante 

toelichtingen van respondenten op onze vraag wie verantwoordelijkheid 

moet dragen. Deze antwoorden laten zien hoe we tegenover de eigen 

verantwoordelijkheid staan: 

“Hier moeten wij niet op afgerekend worden maar er moeten oplossingen 

komen” 

“Iedereen is medeverantwoordelijk. Je kunt niet een partij erop afrekenen.” 

“Ik weet niet of afrekenen de beste tactiek is, maar de overheid mag wel 

meer regie pakken en per veld een passend maatregelenpakket gaan 

opstellen.” 

“Een collectieve verantwoordelijkheid, dus lastig om 'af te rekenen', het 

vraagt om een collectieve inspanningsverplichting en grootschalige en 

transformatieve samenwerking” 

“Het is een gezamenlijke verantwoording” 
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“Ik denk dat we er met z'n allen hard aan moeten trekken, en dat we het 

Europees moeten maken. De verschillen met de omliggende landen zijn te 

groot en daardoor is er veel onvrede en dat kan de politiek regelen.” 

“De overheid is natuurlijk verantwoordelijk, maar in hoeverre zijn de 

uitvoerende partijen hier medeplichtig aan? Ik denk dat het antwoord 

misschien wel is, iedereen die in Nederland woont en niet energie 

zelfvoorzienend is.” 

“Is een taak van iedereen. Ik ben zowel medewerker bij een 

woningcorporatie als stemgerechtigde, consument, inwoner, etc. In al die 

rollen heeft iedereen verantwoordelijkheid om energiedoelen te bereiken.” 

 

Het laat zien dat we minder denken in termen van wat ik of mijn organisatie 

kan doen, maar kijken naar wat anderen kunnen of moeten doen. En zodra 

we een verantwoordelijkheid delen is het makkelijker om er zelf niet op 

aangesproken te worden. Dat kan ook anders en het geldt niet alleen voor 

duurzaamheidsproblematiek, het geldt eigenlijk over de hele linie en over 

alles wat met een thuis voor iedereen in 2030 te maken heeft. Wie voelt zich 

eindverantwoordelijk en is niet bang om daarop aangesproken te worden? 

 

Er is een bredere maatschappelijke trend om verantwoordelijkheden bij de 

overheid en instituties neer te leggen. Of het nu gaat om het regie nemen in 

de boerenprotesten, de toenemende armoede, de woningtekorten of het 

financieel ondersteunen van bedrijven. We komen uit een tijd van 

individualisering waarbij we het zelf wel regelden en verlangen nu meer naar 

een overheid die de grotere problemen moet aanpakken. Diezelfde overheid 

is daartoe niet in staat, sterker nog we vertrouwen diezelfde overheid steeds 

minder. Deze trend is ook zichtbaar in ons onderzoek. 
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Tegelijkertijd weten we dat de onderlinge sociale cohesie in Nederland nog 

altijd erg sterk is en een stevig fundament biedt voor verandering. In dat 

fundament zit de corporatie altijd al stevig verankerd en het is dus een 

uitgelezen positie om juist nu wel aanjager van verandering te zijn. 
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Hoe dan wel 
 

Er is veel winst te halen op energiegebied. Deelnemers aan ons onderzoek 

verwachten daarbij het meeste van het gedrag van hun bewoners. Goede 

voorlichting leidt daarbij tot gedragsaanpassing wat weer leidt tot minder 

energieverbruik.  

 

 

 

Figuur 24 Welke vormen van energiebesparing meer gebruikt moeten worden in woningen 
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Opvallend is dat 50% meer verwacht van voorlichting aan bewoners maar 

eerder zagen we dat slechts 21% diezelfde bewoners verantwoordelijk vindt 

voor het halen van energiedoelen. De vraag is dus gerechtvaardigd of dit dan 

wel gaat werken. Voorlichting zonder prikkel tot verandering is doorgaans 

een moeilijke weg. Makkelijker en meer praktische maatregelen zijn 

daarnaast ook veel genoemd zoals dakisolatie (44%) en zonnepanelen (40%). 

 

 
Figuur 25 Stelling: Betaalbaarheid is belangrijker dan halen energiedoelen 

 
 
In het eerste hoofdstuk zagen we dat corporaties steeds meer prioriteit geven 

aan de vastgoedopgave en minder aan de betaalbaarheid van wonen. Want 

bij de keuze tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid gaf in 

2018 nog 62% aan dat de betaalbaarheid van wonen het allerbelangrijkst is 

en in 2022 is dit gezakt naar 37%.  

 

Om het scherper te stellen hebben we in het onderzoek de volgende stelling 

opgenomen: "Betaalbaarheid van wonen is uiteindelijk belangrijker dan het 

behalen van landelijke energiedoelen." Hiermee is exact de helft het eens. 

Ook hieruit blijkt dus weer dat het bij corporaties niet langer alleen om 

betaalbaar wonen voor de eigen bewoners gaat. 
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Hoofdstuk 5 

Partners 
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Gezamenlijke duurzame verbeteracties 
 
Het platform Groene Huisvesters is in 2011 opgericht. Het is een 

samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad te versnellen. De bestuurders werken samen aan het 

oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een 

duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten en veilig en comfortabel 

wonen. 

 

 
 

Activiteiten 

Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties, Aedes en RVO.nl biedt 

Groene Huisvesters voor alle experts van corporaties en hun 

samenwerkingspartners - zoals huurdersorganisaties, gemeenten, 
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waterschappen en anderen - gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters 

Academie. Zij nodigt hen uit om deel te nemen aan werksessies en 

excursies of aan de LinkedIn-groep Groene Huisvesters. Daarnaast komen de 

corporatiebestuurders van Groene Huisvesters elk kwartaal bijeen met 

Aedes, Woonbond, VNG en het ministerie van BZK en bespreken zij het beleid 

in relatie tot kansen en het oplossen van dilemma’s. 

 

Doel 

De Groene Huisvesters willen de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad versnellen. Er zijn kansen maar ook obstakels die dit in de 

weg staan. Het gaat niet alleen om de warmtetransitie naar CO2 neutraal en 

gasloos wonen maar ook om de thema’s die de kwaliteit van wonen 

verbeteren zoals biodiversiteit en groen wonen en het meer circulair werken. 

Zij richt zich op samenwerken, innovatieve toepassingen maar ook op 

thema’s van de toekomst zoals duurzame mobiliteit. 

 

Betrekken en ontsluiten 

De leden van de organisatie maken gebruik van elkaars kennis, bespreken 

dilemma’s en mogelijke oplossingen. De Groene Huisvesters betrekken niet 

alleen de eigen leden maar via de Groene Huisvesters Academie bereikt zij 

alle corporaties en samenwerkingspartners. Zij ontsluit kennis en deelt 

ervaring via de website. Ook maakt zij korte filmpjes van de voorbeelden en 

vragen.  

 

De organisatie heeft een reeks bouwstenen gemaakt van nieuwe thema’s 

bijvoorbeeld over energiebesparing in prestatieafspraken. Zij houdt enquêtes 

bijvoorbeeld over klimaatadaptatie. Haar bouwstenen zijn ook verspreid via 
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de websites van Aedes, Woonbond, VNG, Samen Klimaatbestendig en 

anderen. 

 

Al haar inspanningen levert op dat zij corporaties maar ook gemeenten en 

huurdersorganisaties bereikt. Dit leidt tot samenwerking en het samen 

zoeken naar verbeteracties. 

 

 

 

Betrokken organisaties 

Bij de Groene Huisvesters zijn betrokken de brancheorganisaties Aedes en 

VNG, en daarnaast Woonbond, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO), Samen Klimaatbestendig, het 

Transitieteam circulaire economie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, kennisinstellingen maar vooral individuele corporaties met hun 



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 78 van 152  

huurdersorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden zoals 

waterschappen. 

 

Meerwerk 

Waar Groene Huisvesters nog aan werkt is een proeftuin omgeving. Deze wil 

zij inrichten voor de verschillende thema’s van klimaatadaptatie waarbij ze 

niet alleen ervaringen ophaalt van corporaties die investeren in de thema’s 

maar ook voor anderen een toolbox kan ontsluiten met voorbeelden en 

aanpakken.  

 

Daarnaast wil de organisatie willen meer cursussen ontwikkelen met en door 

corporaties zoals nu de training ambassadeur groen wonen en biodiversiteit 

die mede ontwikkeld is door de Haagse corporaties. Zij wil de samenwerking 

met andere partijen verstevigen zoals met het opleidingsplatform van 

corporaties FLOW. Er blijft op nieuwe thema’s altijd wel werk aan de winkel. 

 

De tips 

De belangrijkste tip voor van de Groene Huisvesters is dat je gewoon moet 

starten met je ontwikkelingsinitiatief. Kijk daarbij welke ambitie je wilt 

bereiken, wat er in de basis al is dat jouw initiatief vooruit kan helpen, welke 

acties kunnen bijdragen en wat je morgen kan doen. Deze ABCD-aanpak helpt 

iedereen echt vooruit. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Marlou Boerbooms van Groene Huisvesters. 
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Praktijkvoorbeeld: BAM Wonen en Madaster 
 
Een mooi voorbeeld van het partnerschap om duurzame doelstellingen te 

bereiken is wat BAM Wonen betreft haar partnerschap met Madaster. AM, 

BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben een partnerovereenkomst 

gesloten met Madaster om hun krachten te bundelen in het borgen en 

ontsluiten van gebouwpaspoorten. Gebouwpaspoorten bevatten data over de 

elementen en materialen die in een gebouw zijn toegepast ten behoeve van 

toekomstig hergebruik. 

 

 

 

Bibliotheek 

Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van 

materialen in de gebouwde omgeving en is daarmee een onafhankelijk 

kadaster voor materialen. BAM is koploper in circulair bouwen en marktleider 



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 80 van 152  

in de digitalisering van het bouwproces. Met de samenwerking versterken de 

drie BAM-bedrijven en Madaster elkaars ambities voor een circulaire bouw- 

en vastgoedeconomie. Het initiatief sluit ook aan bij de 

duurzaamheidsambitie van BAM om in 2050 een Net Positive Impact te 

hebben. 

 

Gegevens verrijken 

De digitale modellen die BAM bij het bouwproces toepast, bevatten veel data 

over de materialen die in het gebouw zijn gebruikt. Gebiedsontwikkelaar AM, 

BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben zich ten doel gesteld dat deze 

gegevens verrijkt worden met informatie over eigenschappen en 

losmaakbaarheid van materialen. Door in de ontwerpfase meer informatie 

over de samenstelling en technische eigenschappen van gebouwelementen 

vast te leggen, ontstaat enerzijds inzicht in waarde en risico. Anderzijds 

wordt zo toekomstig hergebruik van deze materialen mogelijk. 

 

Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed 

worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. 

Madaster biedt een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: 

particulieren, bedrijven en overheden. BAM ziet het vastleggen van het 

gebouwpaspoort en het toepassen van modulaire bouwoplossingen als een 

essentiële stap in de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast 

voorziet BAM nieuwe circulaire businessmodellen op basis van data uit 

gebouwpaspoorten. 

 

Materialenpaspoort 

Op het Madaster-platform worden materialen, producten en elementen 

geregistreerd en gedocumenteerd die worden gebruikt in bouwobjecten. Alle 
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gegevens worden veilig opgeslagen, verrijkt, gedeeld en beheerd. Zodanig 

dat eigenaren en beheerders van vastgoed of infrastructuur altijd beschikken 

over actuele informatie over de financiële en circulaire waarde, toxiciteit, 

losmaakbaarheid en het hergebruik-potentieel van toegepaste materialen, 

producten en elementen. Het platform genereert een materialenpaspoort 

voor een gebouw of portfolio van gebouwde objecten. 

 

 

 

Wat het oplevert 

De partnerovereenkomst tussen AM, BAM Bouw en Techniek, BAM Wonen en 

Madaster resulteert in een nieuw en uitgebreid format voor 

gebouwpaspoorten. Met behulp van het gebouwpaspoort krijgen materialen 

een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen 

verdwijnen. BAM brengt gedetailleerde data in en Madaster beheert en 

ontsluit de paspoorten. Een project dat onder meer op deze manier 

gedocumenteerd wordt is het Bajes Kwartier, de herontwikkeling van de 

Bijlmerbajes in Amsterdam. 
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Eigenaar vastgoed en data 

De vastgoedeigenaar is de data-eigenaar en kan op elk gewenst moment 

interne en externe partijen toegang geven tot deze gegevens en inzichten. 

Toegang tot applicaties en diensten van derden, zoals taxateurs, 

marktplaatsen voor herbruikbare materialen en vastgoedbeheerders is 

optioneel. 

 

Circulaire verdienmodellen 

De drie BAM-bedrijven en Madaster hebben hun krachten gebundeld in het 

borgen en ontsluiten van gebouwpaspoorten. Nu is het zaak dat we ons 

inzetten voor de normalisering van het gebruik van het platform en het 

registreren van alle gebouwdata. En voor het ontwikkelen van circulaire 

verdienmodellen, zowel data- als productgedreven. De volgende stap is om 

onze duurzame en circulaire omzet nog verder te vergroten. Op die manier 

bereiken we onze missie om in 2050 een Net Positive Impact te hebben. 

 

Lef 

De tip van BAM Wonen heeft te maken met lef. Durf over de grenzen van je 

eigen specialisme heen te kijken in het bereiken van een circulaire bouw- en 

vastgoedeconomie. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Dinant te Brinke, directievoorzitter bij BAM Wonen. 
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Corporaties en omgeving 
 
Verduurzamen doe je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. We waren 

benieuwd naar de meningen over partners waar corporaties mee 

samenwerken en meningen over de omgeving waarbinnen dat gebeurt. In ons 

onderzoek zijn daar gerichte vragen over gesteld. 

 

 
Figuur 26 Geef per stakeholder aan in hoeverre deze betrokken is bij het duurzaamheidsbeleid van jouw organisatie 

 

Net als in 2018 is het in 2022 de eigen organisatie die het belangrijkst is in 

het duurzaamheidsbeleid. De rol van de gemeente is ten opzichte van het 

vorige onderzoek gedaald. Eerder zei 44% dat de gemeente veel tot zeer veel 

betrokken is bij het duurzaamheidsbeleid en nu is dat gedaald naar 39%. Ook 

de rol van bewoners is kleiner geworden: een daling van 35% naar 25% dat de 

bewoners veel tot zeer veel invloed geeft.  
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“We doen het zelf wel, want wij weten hoe het moet,” lijken corporaties te 

zeggen. Dit past bij wat we eerder al constateerden, namelijk dat 90% van 

zichzelf vindt dat de kennis over verduurzaming goed of op z’n minst 

voldoende is. En omdat het percentage 6% hoger is dan in 2018 valt te 

verklaren dat de corporatie met de toegenomen kennis ook meer zelf doet. 

 

Wat is het gevolg van de afnemende invloed van gemeente en bewoners? Je 

ziet het terug in de prestatieafspraken. 

 
Figuur 27 Duurzaamheidsbeleid als onderdeel van prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie 

 

Een op de drie corporaties vindt het duurzaamheidsbeleid als onderdeel van 

prestatieafspraken met gemeente(n) en de vertegenwoordigende 

huurdersorganisatie(s) ambitieus. In 2018 was dit nog bij 14% het geval. Is dat 

niet merkwaardig? Minder invloed van gemeente en bewoners en toch meer 

ambitie? Dat hoeft niet. Met haar toegenomen kennis en expertise is de 

corporatie in staat om ambitieuzere doelstellingen te formuleren en te 

realiseren en minder last te hebben van stroperige beslistrajecten of 

gebrekkige kennis bij haar natuurlijke partners. In de praktijk wordt dit 

natuurlijk anders geformuleerd.  
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Het gaat sowieso wel goed op het gebied van kennisontwikkeling en -deling. 

Iets meer dan de helft van de corporaties er voldoende kennisdeling 

plaatsvindt in en rond de corporatiesector op het gebied van verduurzaming. 

 

 
         Figuur 28 Voldoende kennisdeling in sector                          Figuur 29 Deelt zelf kennis over verduurzaming 

 

En 62% deelt zelf regelmatig kennis over verduurzaming met anderen. Je kunt 

dus constateren dat de kennis in het algemeen toeneemt en dat daar de hele 

organisatie en ook de stakeholders van profiteren doordat de toegenomen 

kennis vrijelijk gedeeld wordt met anderen. 
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Verplichtingen 
 

In de omgeving waarin corporaties opereren zijn er veel partijen die iets van 

de corporatie verlangen. Andersom heeft de corporatie die omgeving nodig 

om haar doelen te realiseren. Wat verlangen anderen van de corporatie en 

hoe realistisch zijn die verwachtingen? We bekijken het in het kader van SDG 

17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

 

Meer dan de helft vindt de partnerschappen van de eigen organisatie op het 

gebied van duurzame ontwikkeling sterk.  

 
Figuur 30 Zijn partnerschappen op het gebied van duurzame ontwikkeling sterk 

 

Een van de partners is de overheid. In het verleden niet altijd de vriend van 

de corporatie onder meer door het opleggen van de verhuurderheffing die 

ervoor moest zorgen dat met maatschappelijk geld een begrotingstekort op 

landelijke niveau kon worden gedicht. Inmiddels is de heffing met 500 

miljoen euro verlaagd in ruil voor de belofte van corporaties om meer 

woningen te bouwen en verduurzamen.  
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In de sector heerst enig optimisme over deze afspraak. In 2018 vond, 4 jaar 

na invoering van de heffing, nog 66% van de corporaties dat de 

verhuurderheffing dermate hoog is dat de duurzaamheidseisen van de 

overheid niet realistisch zijn. Dat is nu nog maar 55%. Bij leden van 

CorporatieNL zit die verhuurderheffing inmiddels nog minder in de weg (48%). 

 
Figuur 31 Stelling: "De verhuurdersheffing is dermate hoog dat de duurzaamheidseisen van de overheid niet 

realistisch zijn" 

 

Juist als de corporatie een renovatie- of verduurzamingstraject in wil zetten 

komen de bewoners om de hoek kijken. Zij vrezen doorgaans een stijging van 

de maandelijkse lasten en vinden het lastig om de te verwachten besparingen 

te zien. Als minder dan 70% het eens is met het voorgenomen project dan 

kan het niet doorgaan. Het betekent dat een relatief kleine groep belangrijke 

vooruitgang tegen kan gaan en het eigenbelang kan laten prevaleren boven 

het algemeen belang. Deze 70%-regel is dan ook al langer een doorn in het 

oog van goedwillende professionals.  

 

In ons onderzoek legden we daarom de volgende stelling voor: "De verplichte 

instemming van huurders met verduurzamingsplannen (70%-regel) moet 
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vervallen als corporaties maar garanderen dat woonlasten per saldo niet 

stijgen" 

 

 

 
Figuur 32 Verplichte instemming laten vervallen 

 

Tweederde van de corporaties is het eens met de stelling. Toen we deze 

stelling vier jaar geleden voorlegden antwoordde exact hetzelfde percentage 

dat het hiermee eens was. De 70%-regel is en blijft dus een obstakel om 

sneller te verduurzamen. “Inspraak is mooi, maar duurzaamheid is beter,” 

zei een van de respondenten. 
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Figuur 33 Stelling: "De markt biedt ruim voldoende passende oplossingen om de CO2-neutrale corporatie te 

realiseren" 

 

Een van de andere partners van corporaties zijn marktpartijen oftewel 

leveranciers. Zij dragen zorg voor innovatie, advies en concrete producten 

om verduurzaming te realiseren. Dat blijkt gevoelig te liggen. In totaal 61% 

vindt dat de markt niet voldoende passende oplossingen biedt. Hier is dus 

veel ruimte voor verbetering.  

 

Vanuit de marktpartijen zelf klinkt steeds vaker de oproep aan de 

corporatiesector om duidelijk te maken wat zij wil. De veranderingen in de 

keten zijn duidelijk merkbaar en dan gaat het vooral over de plekken waar 

de beslissingen worden genomen. De markt vindt dat de corporatiesector 

moet laten weten wat zij wil zodat de markt dit kan produceren. Het is 

daarmee een vraaggestuurde in plaats van aanbodgestuurde markt geworden.  
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Figuur 34 Versoepel privacywetgeving (2022) 

 

Verschillen in energieverbruik tussen huishoudens in identieke woningen zijn 

door bewonersgedrag enorm groot. Wat kun je daar tegen doen oftewel hoe 

stimuleer je bewoners om meer te doen aan hun energieverbruik? Eerder 

zagen we dat corporaties vooral veel verwachten van voorlichting en 

gedragsaanpassing maar je kunt hier ook meer op sturen door verschillen in 

verbruik bloot te leggen en grootverbruikers te laten zien dat bijvoorbeeld 

de buren minder verbruiken en daardoor lagere lasten hebben.  

 
Figuur 35 Versoepel privacywetgeving (2018) 
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Vandaar de stelling die we voorlegden: "Versoepel de Privacywetgeving zodat 

corporaties huishoudens met hoog verbruik kunnen ondersteunen met 

gedrags-maatregelen."  

 

Dit ligt gevoelig, maar is misschien wel nodig om de duurzaamheidsdoelen te 

halen. Met de stelling is 56% het eens. En steeds meer corporaties zijn het 

ermee eens, want dat percentage is de afgelopen jaren flink gestegen. In 

2018 was nog 44% het ermee eens. 
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Hoofdstuk 6 
Toekomstbeeld 
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Opinie en inspanning 
 
De gevaren op korte termijn voelen vaak bedreigender aan dan die in de verre 

toekomst. Terwijl we vandaag schreeuwen om maatregelen om de planeet te 

redden is er kennelijk genoeg vertrouwen dat we dit ofwel met elkaar voor 

elkaar krijgen dan wel dat het doemscenario wel mee zal vallen. Of de wereld 

over 50 jaar nog leefbaar is, weet natuurlijk niemand zeker. Maar toch denkt 

58% van de corporatiemedewerkers dat dit het geval zal zijn. Leden van 

CorporatieNL zijn daarbij iets optimistischer dan niet-leden. 

 
Figuur 36 Is de wereld over 50 jaar nog leefbaar 

 

Een aantal niveaus dieper dan de hele wereld zit de corporatie zelf. Hoe 

gaat het daarmee in de toekomst?  
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Figuur 37 Ooit sprake van duurzame corporatie 

 

In totaal 69% van de corporaties verwacht dat het er echt van zal komen 

dat er sprake zal zijn van een duurzame corporatie en slechts 16% verwacht 

dat niet. Het gaat er niet om of deze uitslag ooit waarheid wordt en dan 

exact in deze percentages, het gaat erom dat het een positieve 

grondhouding weergeeft ten opzichte van verduurzamen.  

 

Nog een stapje dieper. Hoe staan medewerkers er zelf in? Overtuigend kun 

je zeggen. Op dit moment zegt al 81% zelf verstandige keuzes in 

verduurzaming te maken. 

 
Figuur 38 Stelling: "Ik maak verstandige keuzes in verduurzaming" 
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Als je dit combineert met het eerdere gegeven dat de kennis over het 

onderwerp hoog is en dat deze kennis volop gedeeld wordt dan is het zeer 

hoopgevend dat het niet blijft bij het overtuigen van anderen maar dat de 

duurzaamheidsopgave geïnternaliseerd is. “Put your money where your 

mouth is,” zeggen Amerikanen dan. En dat doen corporaties.  
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Investeringen 
 

De komende 5 jaar zal 86% van de corporaties meer investeren dan dit jaar. 

Er zijn nauwelijks corporaties te vinden die minder zullen investeren en de 

enkeling die het betreft heeft minder dan 2 duizend woningen (15%). Daar 

staat tegenover dat in het segment met meer dan 50 duizend woningen in 

totaal 90% meer zal investeren. Hoe groter de corporatie des te meer 

investeringen in duurzaamheid. 

 

 
Figuur 39 Verwacht komende 5 jaar meer/minder te investeren 

 

De nadruk bij de investeringen zal liggen bij het vastgoed. Dat is op zich altijd 

al de grootste kostenpost. Daarnaast volgen investeringen in mensen en 

middelen. Opvallend is dat slechts 2% zal investeren in voorlichting, terwijl 

we eerder zagen dat hier de crux zit voor gedragsverandering. 
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Figuur 40 Verdeling van investeringen  



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 98 van 152  

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 
Conclusies 

en aanbevelingen 
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We zijn aangekomen bij de slotbeschouwing. Want we hebben nu veel feiten 

en voorbeelden inzichtelijk gemaakt en het is tijd om daar verdere betekenis 

aan te geven. Laten we om te beginnen de belangrijkste resultaten uit het 

onderzoek samenvatten, daarna bieden we een aantal concrete 

aanbevelingen.  

 

Samenvatting 
 
Kennis, ambitie en middelen zijn voldoende beschikbaar in de 

corporatiesector om de duurzame ontwikkelingsdoelen van Nederland te 

halen. Als marktpartijen en bewoners ook een tandje bijzetten en als 

overheden betere voorwaarden creëren dan kunnen corporaties zelfs 

koploper worden voor heel Nederland.  

 

Uit de veranderende prioriteiten van de corporatie blijkt het toenemende 

belang van de vastgoedopgave. In totaal 38% ziet het zorgen voor meer 

woningen als belangrijkste doelstelling, in 2018 was dit nog bij 17% het geval. 

In dat jaar vond 62% de betaalbaarheid van wonen nog het belangrijkst, nu is 

dat gedaald naar 37%. Tegelijk neemt duurzaamheid als prioriteit toe van 

21% naar 25%. Er verandert dus veel. 

 

Met de kennisontwikkeling zit het wel goed. Bij 90% is de kennis over 

verduurzaming goed of op z’n minst voldoende. Dat percentage ligt 6% hoger 

dan in 2018. Het is dan ook niet gek dat 63% vindt dat corporaties als grootste 

vastgoedeigenaar met een maatschappelijke opdracht op het gebied van 

verduurzaming voorop dienen te lopen. Het enthousiasme voor het 

koploperschap is de laatste jaren wel wat gedaald. 
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Als we naar de klimaatopgave kijken dan ontstaat het beeld dat: 

1.  corporaties zich met name zorgen maken over meer overstromingen (84%), 

toenemende hitte (80%) en in iets mindere mate over stormen (55%) 

2. het lukt de overheid niet om afdoende beleid hierop te ontwikkelen 

3. bewoners werken nog onvoldoende mee, want die weten te weinig waar 

het om gaat 

4. zelf vinden corporaties het eigen beleid voor verbetering vatbaar maar het 

is nog altijd beter dan dat van andere groepen 

 

 
 

Een van de belangrijke partners van corporaties zijn marktpartijen oftewel 

leveranciers. Zij dragen zorg voor innovatie, advies en concrete producten 

om verduurzaming te realiseren. Dat lukt onvoldoende. In totaal 61% vindt 

dat de markt niet voldoende passende oplossingen biedt. Hier kan en moet 

dus veel verbeterd worden.  
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Deelnemers aan ons onderzoek verwachten bij de energietransitie het 

meeste van het aanpassen van het gedrag van bewoners. Goede voorlichting 

is daarbij essentieel, daar verwacht 50% veel van. Tegelijk is slechts 21% van 

mening dat de bewoner verantwoordelijk is voor het behalen van 

energiedoelen.  

 
In de komende 5 jaar zal 86% van de corporaties meer investeren dan dit jaar. 

Het gaat dan vooral om investeringen in vastgoed, gevolgd door investeringen 

in mensen en middelen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit boek hebben we aandacht besteed aan 4 van de 17 SDG’s die relevant 

zijn voor de corporatiesector. We hebben praktijkvoorbeelden en feiten 

verzameld over: 

• doel 7: betaalbare en duurzame energie 

• doel 11: duurzame steden en gemeenschappen 

• doel 13: klimaatactie 

• doel 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 

We toonden aan dat de corporatiesector zich in een uitstekende positie 

bevindt om een grotere rol te spelen bij de behalen van de doelen. De kennis 

is op orde, de middelen zijn aanwezig, de ambitie is er. Toch weten we dat 

er te weinig gebeurt als we verder niets doen. Vandaar dat we de volgende 

aanbevelingen formuleren: 

 

1. Corporaties: Maak bindende afspraken met corporaties over te behalen 

duurzaamheidsdoelstellingen en de allocatie van middelen 

Stel daarvoor een systeem met financiële prikkels op dat erin voorziet dat bij 

het behalen van doelstellingen de corporatie meer middelen en vrijheden 

krijgt en bij het niet behalen van doelstellingen de corporatie middelen 

gedeeltelijk kwijtraakt aan collega-corporaties die de doelstellingen wel 

halen. Oftewel een systeem van interne duurzame verrekening. 

Stel corporaties in staat om de doelstellingen te halen door overbodige 

regels, procedures en toezichteisen te schrappen die tot uitstel of afstel van 

ambities leiden. 
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2. Markt: Stimuleer marktpartijen om te leveren wat nodig is 

Bied vanuit de corporatiesector gegarandeerde afnamevolumes en stel 

heldere eisen aan wat nodig is. Specificeer bovenaan in de vastgoedkolom 

beter wat corporaties verwachten van de markt en zorg voor 

professionalisering van het opdrachtgeverschap. Volume, kwaliteit en 

heldere afspraken zijn door gezamenlijke inkoop beter te garanderen. 

 

 

 

3. Bewoners: Geef bewoners energiedoelen 

Geef bewoners concrete energiedoelen en ondersteun dat met feedback, 

voorlichting en financiële prikkels. Geef corporaties een centrale rol in 

voorlichting en stimulering van hele wijken en beperk dat niet tot de sociale 

huisvesting. Alloceer meer middelen, capaciteit en budgetten vanuit de 

centrale overheid en geef corporaties zeggenschap over thematiek, vorm en 

inhoud van campagnes.  
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4. Kennis: Inspireer en deel kennis binnen en buiten sector 

Organiseer sectoroverstijgende bijeenkomsten en publicaties met die 

relevante partijen, echte inspirators en doeners die zaken bewezen voor 

elkaar krijgen. Gezien de urgentie is er geen tijd om lang stil te staan bij 

individuele belangen van politiek, brancheorganisaties, lokale partijen, 

bonden of belangengroepen. De tijd dringt en het is daarom zaak om de 

inhoud en het collectieve belang voorop te stellen. Laat corporaties, gezien 

het aanwezige hoge kennisniveau, trekkers zijn van een landelijk systeem 

van kennisontwikkeling en – verspreiding. 
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Onderzoeksverantwoording 
 
Periode:    13 juni 2020 – 11 september 2022 
Methode:  aselecte online steekproef via website CorporatieNL,  

e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn 
Instrument:   SurveyMonkey 
Respons:  478 deelnemers, waarvan 448 werkzaam bij een  

corporatie 
Contact:    mail: info@corporatienl.nl   telefoon: 088 – 04 555 00 
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Bijlagen 
A. Vragenlijst Onderzoek Duurzame 

Ontwikkelingsinitiatieven 
 
Welkom 
 
Wat fijn dat je meedoet. Beantwoord de vragen en laat weten of je de 
onderzoeksresultaten wilt ontvangen. Deze publiceren wij onder meer als 
onderdeel van het nieuwe boek Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven: 
Voorbeelden en Feiten. Wil je deze ook ontvangen? 
 
Ga nu naar de vragen en klik op Volgende. 
 
1. Algemeen 
 
We beginnen met een aantal algemene vragen over de organisatie waar je 
voor werkt. Klik telkens op het vakje voor het antwoord dat op jouw 
situatie van toepassing is. 
 
In welke sector ben je werkzaam? 
Ik werk bij een corporatie 
Ik werk bij de overheid 
Ik werk bij een bedrijf 
Overige 
 
Wat is je huidige functie? 
Lid Raad van Bestuur 
Directeur 
Bestuurssecretaris 
Manager 
Afdelingshoofd 
Teamleider 
Coördinator 
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Programmamanager 
Projectleider 
Informatiemanager 
Overige, namelijk… Controller 
Wijkbeheerder 
Woonconsulent 
Opzichter 
Verhuurmakelaar 
Beleidsmedewerker 
Vastgoedadviseur 
Adviseur, consultant 
 
 
Hoeveel woningen beheert de organisatie waar je werkt? 
0-1999 
2000-4.999 
5000-9.999 
10.000-19.999 
20.000-50.000 
meer dan 50.000 
weet niet/wil niet zeggen 
niet van toepassing 
 
Ben jij of is jouw organisatie lid van CorporatieNL? Raadpleeg bij twijfel 
eerst de ledenpagina. 
Ja 
Nee 
Weet niet 
 
2. Organisatie 
 
De volgende vragen gaan over de organisatie waar je voor werkt en de 
manier waarop jullie met de duurzame samenleving omgaan. Klik telkens op 
het antwoord dat het meest van toepassing is. 
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Met welk van de volgende thema's is jouw organisatie het meest bezig?  
Uitleg: Je kunt elke antwoordmogelijkheid met je muis naar de juiste plaats 
slepen. Of je kunt op het vakje voor het antwoord klikken en een cijfer 
aanklikken. Plaats de antwoorden in de volgorde van 1 (=meest mee bezig) 
tot en met 4 (=minst mee bezig) 
CO2-neutrale woningvoorraad realiseren 
Een leven lang woonplezier verschaffen 
Meer en anders werken met digitalisering 
Kwetsbare bewoners ondersteunen 
 
Hoe beschouw je jouw kennis over duurzaamheid? Mijn kennis is... 
Goed 
Voldoende 
Onvoldoende 
Slecht 
 
Welke van de volgende 3 thema's is het belangrijkst en welke het minst 
belangrijk binnen het totale beleid van jouw organisatie? Zet de 
antwoorden in de voor jouw organisatie geldende volgorde.  
Uitleg: Je kunt elke antwoordmogelijkheid met je muis naar de juiste plaats 
slepen. Of je kunt op het vakje voor het antwoord klikken en een cijfer 
aanklikken. Plaats de antwoorden in de volgorde van 1 (=meest belangrijk) 
tot en met 3 (=minst belangrijk) 
Duurzaamheid 
Beschikbaarheid 
Betaalbaarheid 
 
Hoe zou je het duurzaamheidsbeleid van jouw organisatie typeren? Is het 
zeer ambitieus, gematigd of volgt jouw organisatie de ontwikkelingen wat 
later? Ons duurzaamheidsbeleid is: 
Uitleg: Je kunt de regelaar van links naar rechts schuiven. Zo kun je een 
van de uitersten kiezen maar ook een genuanceerder antwoord geven. 
Niet ambitieus 
Gemiddeld 
Zeer ambitieus 
 
Waar zouden organisaties zich in het algemeen het meest druk om moeten 
maken op het gebied van duurzaamheid? 
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3. Klimaat 
Aan welke van de volgende natuurrampen moeten we volgens jou in 
Nederland de meeste aandacht besteden en maatregelen voor treffen om te 
voorkomen? 
Overstromingen 
Hittegolven 
Stormen 
Aardverschuivingen 
Natuurbranden 
Meteoorinslagen 
 
Het doel van het Nederlandse klimaatbeleid is dat we maatregelen inzake 
klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en 
planning. In hoeverre vind je dat we hier als land in slagen? 
Zeer goed 
Goed 
Neutraal 
Niet Goed 
Slecht 
 
En in hoeverre vind je dat jouw organisatie hierin slaagt? 
Zeer goed 
Goed 
Neutraal 
Niet Goed 
Slecht 
 
Een ander klimaatdoel is om het bewustzijn van bewoners te vergroten over 
klimaatverandering. In hoeverre vind je dat bewoners al goed op de hoogte 
zijn van de gevolgen van klimaatverandering? 
Zeer goed 
Goed 
Neutraal 
Niet Goed 
Slecht 
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Heb je een idee hoe we bewoners nog meer kunnen betrekken bij het 
tegengaan van klimaatverandering? Omschrijf het kort in een paar woorden. 
<open antwoord> 
  
Stelling: "Ik ben optimistisch over het behalen van de klimaatdoelstellingen" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
4. Wonen 
 
Het doel van CorporatieNL is dat iedereen – ook de mensen die daar hulp bij 
nodig hebben – in 2030 over een thuis beschikt. Hoe sta jij tegenover dit 
doel? 
Zeer positief 
Positief 
Neutraal 
Negatief 
Zeer negatief 
 
Wat is als eerste nodig om dit doel te bereiken? 
Meer woningen bouwen 
Betere doorstroming op de woningmarkt 
Samenwerking met relevante partijen 
Financiële middelen 
Verandering wet- en regelgeving 
Hulp van bewoners 
Houding, gedrag en inzet van betrokkenen 
Anders, namelijk… 
 
Het aantal ouderen neemt toe. Daarom moeten we investeren in de juiste 
voorzieningen voor ouderen en moeten we openbare ruimten veiliger en 
toegankelijker maken. Vind je dat jouw organisatie daar ook 
verantwoordelijk voor is? 
Ja 
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Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
En vind je dat jouw organisatie al voldoende zorgt voor genoeg passende 
woningen voor ouderen? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Stelling: "Corporaties dienen als grootste vastgoedeigenaar met een 
maatschappelijke opdracht op het gebied van verduurzaming voorop te 
lopen" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
Stelling: "Corporaties worden ten onrechte door de overheid veel strenger 
op duurzaamheidsgebied benaderd dan particuliere woningbezitters" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
5. Energie 
 
Het doel van Nederland op het gebied van energie is te zorgen voor 
betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Is 
dat volgens jou een realistisch doel? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Wie moeten erop worden afgerekend als we in Nederland de energiedoelen 
niet halen?  
Je kunt hier meerdere antwoorden aanvinken. 
Politiek 
Energiemaatschappijen 
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Corporaties en vastgoedorganisaties 
Bewoners 
Industrie en bedrijven 
Landbouw 
Overheid 
Financiële instellingen 
Belangengroepen 
Niemand 
Anders, namelijk… 
 
Welke vorm van energiebesparing zou meer gebruikt moeten worden in 
woningen zodat we onze energiedoelen halen? Kies maximaal 3 vormen 
Biomassaketel 
Dakisolatie 
Douche-warmte-terugwin 
Gevelisolatie 
Hoogrendementsketel 
Isolatieglas 
Ventilatie Verbruiksmanagers (app, scherm) 
Vloerisolatie 
Voorlichting en gedragsaanpassing 
Warmtepomp 
Zonneboiler 
Zonnepanelen 
Zonwering 
 
Stelling: "Betaalbaarheid van wonen is uiteindelijk belangrijker dan het 
behalen van landelijke energiedoelen" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
6. Partners 
 
Geef per stakeholder aan in hoeverre deze betrokken is bij het 
duurzaamheidsbeleid van jouw organisatie 
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Gemeente 
Bewoners 
Eigen organisatie 
Netbeheerder 
Leveranciers 
 
(zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel, zeer veel) 
 
Ons duurzaamheidsbeleid als onderdeel van prestatieafspraken met 
gemeente(n) en vertegenwoordigende huurdersorganisatie(s) vind ik… 
Niet ambitieus 
Gemiddeld 
Ambitieus 
 
Vindt er voldoende kennisdeling plaats in en rond de corporatiesector op 
het gebied van verduurzaming? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Deel jijzelf regelmatig je kennis over verduurzaming? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Zijn de partnerschappen van jouw organisatie op het gebied van duurzame 
ontwikkeling sterk? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Stelling: "De verhuurdersheffing is dermate hoog dat de duurzaamheidseisen 
van de overheid niet realistisch zijn" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
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Stelling: "De verplichte instemming van huurders met 
verduurzamingsplannen (70%-regel) moet vervallen als corporaties maar 
garanderen dat de woonlasten per saldo niet stijgen" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
Stelling: " CO2-neutraliteit van het sociale bezit vraag om forse 
inspanningen. Dat is binnen de huidige kaders niet te financieren door 
corporaties. Nieuwe wet- en regelgeving plus financieringsvormen zijn 
vereist voor succesvolle verduurzaming" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
Stelling: "De markt biedt ruim voldoende passende oplossingen om de CO2-
neutrale corporatie te realiseren" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
Stelling: "Versoepel de Privacywetgeving zodat corporaties huishoudens met 
hoog verbruik kunnen ondersteunen met gedragsmaatregelen" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
7. Toekomst en opinie 
 
Is de wereld over 50 jaar nog leefbaar? 
Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Zal er volgens jou ooit echt sprake zijn van een duurzame corporatie? 
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Ja 
Nee 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Stelling: "Ik maak verstandige keuzes in verduurzaming" 
Eens 
Oneens 
Geen mening 
 
Verwacht jij dat jouw organisatie in de komende 5 jaar meer of minder dan 
dit jaar zal investeren in verduurzaming? 
Meer 
Evenveel 
Minder 
Weet niet/wil niet zeggen 
 
Waar zal jouw organisatie de komende jaren het meest in investeren? 
Mensen 
Vastgoed 
Voorlichting 
Middelen 
Infrastructuur 
Anders, namelijk… 
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B. Antwoorden aandacht organisatie 
 

Hieronder staan de antwoorden op de open vraag: “Waar zouden 
organisaties zich in het algemeen het meest druk om moeten maken op 
het gebied van duurzaamheid?” 

 

Vraagbeperking door isolatie + ventilatie helpt ook de betaalbaarheid 

Geen specifiek iets, meer het totale duurzaamheidsplaatje 

Een duidelijke visie (lange termijn plannen) + de vertaling naar de realiteit 

op korte termijn 

beschikbaarheid installateurs, aannemers etc. 

Het gaat om het leefbaar houden van de aarde voor de mens. 

woningen energie zuinig maken 

werken naar TRIAS-energetica anders dan te starten met installatietechniek, 

neem no-regret maatregelen, heb aandacht voor een gezond binnenklimaat! 

Energietransitie  

Aanpak van de slechtste woningen (EFG-labels) 

betaalbare innovaties voor zowel corporatie als huurder 

Reductie CO2-uitstoot 

Niet alleen volgen van beleid, alle thema's van duurzaamheid een plek geven. 

(1) Opschalen en versnellen van betaalbare en schaalbare 

renovatieconcepten, gezien krapte arbeidsmarkt; (2) Slimmere participatie 

en communicatiemethoden voor verduurzaming bestaande bezit, (3) 

Integrale kennisontwikkeling op gebied van duurzaamheid (verder dan alleen 

energietransitie: ook circulair/duurzame materialen, klimaatadaptatie, 

biodiversiteit, en kwaliteit van leven) 
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Het isoleren van het vastgoedbezit om de warmtevraag, energielasten en co2 

uitstoot te verlagen. 

Dat het wel betaalbaar blijft voor iedereen. 

Zijn de technieken leverbaar, betaalbaar en zijn er voldoende handjes 

beschikbaar voor het installeren? 

Gedrag 

snelheid waarin dit plaatsvindt 

voorbereiden op / realiseren van gasloze woningen 

Energieverbruik, gezonde leefomgeving 

over hoe wij ons milieu en de aarde willen doorgeven aan volgende generaties 

Rekening houden en inspelen op de toekomst  

tempo in relatie tot uitvoerbaarheid 

Goed geïsoleerde woningen waardoor kosten voor verwarming voor huurders 

zo laag mogelijk zijn 

De beschikbaarheid van middelen om duurzaamheid te kunnen realiseren 

ontbreken. 

besparen energiekosten en verminderen belasting klimaat 

tempo maken  

Verbruik van minder gas tot nu reduceren. Hier kan meer aandacht aan 

worden besteed! 

Klimaat 

Alternatieven voor grondstoffen i.v.m. betaalbaarheid  

Betaalbaarheid 

Het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Dit kunnen we echter niet 

alleen, hiervoor is ook duidelijk overheidsbeleid noodzakelijk! 

De betaalbaarheid van de duurzaamheidsmaatregelen 
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toepassingen waar huurders individueel worden ondersteunt 

Realisme 

woonlasten reductie huurder en van het gas af 

Verminderen CO2 uitstoot, betere energie labels, woningen gasloos 

Beperking CO2 uitstoot op 1. Tweede thema is duurzaam materiaalgebruik 

denk aan de volgende generatie(s) 

Kennisontwikkeling 

Woningen 2050 geschikt maken en daardoor de woonlasten voor de huurder 

betaalbaar houden. 

Verantwoord verduurzamen bestaand bezit 

dat het ook betaalbaar moet blijven zowel voor de bewoners als de 

organisatie  

wensen van de bewoners op het gebied van duurzaamheid 

Klimaat 

Wooncomfort en kostenbeheersing 

Om huizen betaalbaar te houden  

Energetische maatregelen  

Dat woningen (behalve flexwoningen) lang meegaan en wanneer ze toch 

gesloopt worden, zoveel mogelijk recyclen/ op een duurzame manier 

afbreken 

Dat de schil van de woning goed geïsoleerd is in combinatie met 

zonnepanelen en als het kan zoveel mogelijk circulair bouwen 

de toekomst van de planeet 

betaalbaarheid 

energiezuinig maken van de voorraad 

Dat het vijf over twaalf is 
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duurzaamheid in het algemeen, van productie aan te brengen materialen, 

vervoer, verpakking en recycling  

Reductie van verbruik en kosten op korte termijn en zo tijd winnen voor 

grootschalige transformatie op langere termijn. 

Energieneutraal, klimaatadaptief 

Energielast bewoners 

Energiekosten reductie voor huurders 

Capaciteit, zowel intern als extern 

Hoge kosten versus hoge (landelijke) ambities 

klimaatneutraal werken 

Weet ik niet  

Betaalbaarheid en haalbaarheid 

isoleren en zonnepanelen van de woning  dit ivm betaalbaar kunnen blijven 

wonen 

Energietransitie combineren met circulair bouwen 

De energielasten omlaag krijgen 

Het besef dat duurzaamheid ook gaat over klimaat adaptatie en 

huurdersgedrag 

Het versnellen van de uitvoering i.r.t. F&F & Elektranet 

Isoleren en gasloos 

De volgende ontwikkelstap. Instrumenten als zonnepanelen kennen we nu 

wel, maar wat en moet er nu? 

Betaalbaar maken 

Ontkoppelen van aardgas en vergroenen van de leefomgeving.  

betaalbaarheid 

Lange termijn oplossingen en eenvoud in bediening voor huurders,  
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Betaalbaarheid 

zorgen dat het de woonlasten verlaagt 

energiekosten voor de huurder 

Mensen een betaalbare woning trer beschikking stellen die voldoet aan de 

huidige tijd. Veel corporaties hebben nog veel oud bezit. 

Kijken naar totaal aan woonlasten en dit zoveel mogelijk realiseren door 

goede isolatie en gaslozen installaties.  

Energiebesparende maatregelen 

Vastgoed- data en digitalisering  

Issoleren en installaties 

de effecten die het in de toekomst heeft op het milieu 

Kijken of renovatie loont, of dat sloop en nieuwbouw nodig is om te 

verduurzamen 

CO2 neutraal 

praktische uitvoerbaarheid en kosten 

CO2-neutraal maken van woningen 

No regret maatregels 

haalbaarheid en met name uitvoerbaarheid 

verminderen energieverbruik tegen de laagst mogelijke kosten en systemen 

toepassen die voor de lange termijn het meeste rendement hebben. 

Belangrijk hierij zijn energiezekerheid, betaalbaarheid en het nakomen van 

afspraken. Voorbeeld: zonnepanelen plaatsen voor huurders en de huurder 

krijgt te horen dat zijn terug geleverde KWu niet worden vergoed omdat het 

netwerk niet voldoende capaciteit heeft. 

Niet te veel politiek maar meer daadkracht. 

Maatschappelijk belang, betaalbaarheid en milieu 
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Integrale aanpak 

CO2 uitstoot naar O terugbrengen bij alles wat we doen. Niet alleen het 

realiseren van ons vastgoed maar ook in het onderhouden ervan, het gebruik 

van de woningen door de huurder, onze bedrijfsvoering, onze mobiliteit, etc. 

vermindering van de CO2 uitstoot en in combinatie daarmee het gezond 

wonen (bewonersgedrag aanpassen tgv isolatie en ventilatie) 

Toekomstige leefbaarheid 

Verlaging energie kosten voor huurders 

doen ipv hardop nadenken 

Verlagen energielasten ivm betaalbaarheid 

Circulariteit en toepassen duurzame materialen 

gezien de schaal van Portaal is dat heel breed en per regio verschillend  

Woningen laten voldoen aan de Isolatiestandaard wordt de grootste opgave 

(bestaand bezit) 

Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave.  

De samenwerking opzoeken met andere corporaties in dezelfde stad en 

inzetten op gezamenlijke aanpak. 

De vragen: Wat is Duurzaamheid eigenlijk? Wat betekent dit voor onze 

businesscase?? 

Betaalbaar en toekomstbestendig 

Verduurzamen maar wel betaalbaar voor iedereen 

Bestaande woningen voorbereiden op all-electric 

Zorgen voor energiebesparing (dus beter isoleren) en gasloos maken. 

Daarnaast woningen en leefomgeving bestendig maken voor hitte en 

wateroverlast.  

Kosten in relatie tot betaalbaarheid (no-regretmaatregelen) 
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goede isolatie 

Lagere energie labels verbeteren (E/G/F) 

betaalbaarheid 

Inpassen van warmtepompen t.b.v. ketelvervanging voor 2026, energielabels 

voor 2030 naar beneden krijgen.  

No regret en woonlasten 

Of oud bezit zich überhaupt leent voor verduurzamen. meer sloop/ 

nieuwbouw. dan circulair bouwen 

Isoleren woning, energie besparing, energie opwekking 

Planning en betaalbaarheid  

circulariteit 

Het moeten betaalbare oplossingen zijn. Warmtenet leidt niet tot lagere 

lasten maar stijgen mee met de gasprijs. Het leven wordt voor iedereen maar 

met name voor een groot deel van onze doelgroep erg duur. Duurzaamheid 

zou naast CO2 reductie en gasvrij maken ook zeker over betaalbaarheid 

moeten gaan.  

verlagen energiekosten 

Bewustwording bewoners duurzaamheid. het probleem samen fiksen samen 

met allerlei instanties ook bijvoorbeeld waterproblematiek openbare ruimte 

met woningbouwcorporaties. Samen opgaan. En bewoners ondersteunen bij 

initiatieven op allerlei vlakken draagvlak creëren (ook bijvoorbeeld bij 

kinderen)  

isoleren, beperken energieverlies door woning 

De combinatie tussen co2 neutraal en klimaatadaptiviteit en biodiversiteit. 

Benut ook die kansen als je toch al aan de slag bent met die woningen. 

Groene gevels, waterberging, groene daken, ontstekende tuinen, etc.  
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of je de middelen optimaal inzet voor maximaal effect in een slimme balans 

tussen isoleren, warmte/elektriciteitsbron en energieopslag 

woonlasten in relatie tot duurzaamheid 

Of het allemaal wel haalbaar is 

energielabels 

Verduurzamen bestaand bezit.  

Realisatiekracht 

verminderen energieverbruik, wooncomfort 

energiebesparing 

eerst de slechtste woningen aanpakken zodat de woonlasten van de huurders 

snel verbeteren. zoveel als mogelijk 'no regret' maatregelen uitvoeren.  

Planning en prioritering, keuzes veranderen door versnelling noodzaak 

verduurzaming. 

Afval 

Energielasten van de bewoners verminderen 

beschikbaarheid, wachttijd verlaging 

Verlagen van de lasten voor natuur en milieu 

Versnelling van de realisatie 

Afsluiten van het gas 

Impact op het milieu en woonomgeving 

Woningen ontwikkelen die in gebruik duurzaam zijn en dat naderhand het 

materieel eenvoudig hergebruikt kan worden 

Milieuimpact, LCA,MKI dat kan door recycling, biobased, 

levensduurverlenging 

Beter isoleren (dit is de eerste en voor de huurder meest profeitelijke stap) 

Minder verbruik fossiele grondstoffen 



E-book Duurzame Ontwikkelings Initiatieven    pagina 124 van 152  

Betaalbaarheid 

Isoleren van de schil. Dat geeft op korte termijn het meeste effect.  

Energieprestatie, materiaalgebruik 

inzetten op de positieve aspecten van verduurzaming bij het individu 

duurzaamheid moet ook leefbaar zijn.  

Of het algemene netwerk (Stedin) het nog aan kan als we allemaal gaan 

verduurzamen, of het betaalbaar is voor bewoners en wat gebeurt er na het 

verduurzamen? (bv wordt verouderde zonnepanelen wel op de juiste manier 

gerecycled of hoe duurzaam wordt alles wel geproduceerd?) 

Kosten vs duurzaamheid 

Dat woningen ook echt energie neutraal worden 

Woonlastenvermindering 

Alle woningen verduurzamen en naar de standaard brengen 

Huidige woningvoorraad voorzien van beter isolatie, dat zou een eerste goede 

stap zijn. Het installatietechnische deel kan altijd later nog. En ook kijken 

naar wat nu écht duurzaam is. (levensduur, circulair, etc.)  

Kosten verlagen voor huurders 

prijzen van de grondstoffen door de oorlog  

Informeren bewoners over noodzaak. 

met name de circulariteit 

kosten verduurzaamheid zo laag mogelijk houden maar toch in 2050 

energieneutraal zijn 

Hoe kan ik verduurzamen zonder dat de huurders hoge kosten moeten gaan 

betalen  
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energiebesparing, aardgas/fossielvrij worden, opwek duurzame energie, 

klimaatadaptatie, circulariteit, meenemen van bewoners in de 

veranderingen. 

Duurzaamheid gaat verder dan het energie vraagstuk. Hoe houden we het 

hier leefbaar. Hoe gaan we om met klimaat verandering. En hoe herstellen 

we biodiversiteit? Wanneer onze ecosystemen in elkaar klappen, kunnen we 

niet overleven.  

goed basis installatie met goed isolatie en dat duurzaam, wat je niet slecht 

aanbrengt hoef je niet te verduurzamen   

energieverbruik 

duurzaamheid als middel voor een comfortabele, betaalbare woning 

CO2 neutraal 

energielasten 

geen investeringen doen die feitelijk niets opleveren, goed nadenken wat 

wel, wat niet  

De betaalbaarheid voor de bewoner 

efficiënt besteden van maatschappelijk middelen met een zo groot mogelijke 

milieu impact 

Dat aanpak duurzaamheid onderdeel wordt van de lijnorganisatie 

Materiaalgebruik en energie 

Realiseerbaarheid van het totale vraagstuk, deze reikt vaak verder dan ons 

eigen primaire werkgebied. Daarnaast is/blijft de betaalbaarheid een erg 

belangrijk uitgangspunt. 

Stijgende woonlasten voor huurders 

CO2-uitstoot 

isolatie 
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Huurders opvoeden mbt koken en tuinaanleg etc. Aardappels koken doe je 

natuurlijk niet met een pan vol water, maar met een bodempje water, deksel 

erop en vuur laag zodra het water kookt. Niemand die daar enig benul van 

heeft. 

De praktijk dient te kloppen. Papieren verantwoording is niet meer houdbaar 

Energie en circulaire transitie  

Energielabels op niveau brengen 

Betaalbaarheid 

Implementatie, deels blijft het nu vaak nog theoretisch 

Materiaalkeuzes, bedrijf structuur (thuiswerken). 

Effectieve inzet middelen  

meer doen met minder, de menukaart waarmee we vraaggestuurd de woning 

aanpakken 

Isoleren 

Klimaat en energiebesparing 

De hoge materiaal prijzen en energiearmoede  

realiteitszin 

Halen we het wel in het huidige tijdsgewricht met hoge prijzen, te weinig 

handjes en langere levertijden 

De uitvoerbaarheid met de huidige omstandigheden > prijs, tekort aan 

materialen en uitvoerenden. 

Daadwerkelijke impact voor huurders 

(Naast uiteraard de daadwerkelijke duurzaamheidseffecten:) Langjarige 

betaalbaarheid, zowel voor huurder als corporatie 

CO2-uitstoot verminderen 

Goede isolatie van woningen 
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isolatie 

Dat wonen betaalbaar blijft voor de meest kwetsbare groep 

energiekosten 

energielabels en gasloos 

Reductie gasverbruik. 

Gevolgen van klimaatverandering (hittestress, droogte, meer regen) 

betaalbaarheid koppelen met duurzaamheid bij de exploitatie van de woning. 

energiezuinig en gasloos kunnen wonen. Stikstofvrij bouwen en duurzaam 

renoveren. 

Betaalbaar verduurzamen 

na co2 reductie natuurinclusief bouwen 

Lange termijn plannen bij vastgoed onderhoudsprojecten om te voorkomen 

dat we nu de investeringen doen waar we op lange termijn geen CO2-neutrale 

woningvoorraad mee behalen. 

is het de meest efficiënte inzet van de middelen? 

Geldbesparing en natural step 

energie neutraal bouwen 

Ontwikkelen van duurzame business case voor sociale opgave 

Isolatie en van het gas afhalen van bestaande voorraad 

welke concepten passen het beste voor je bezit  

Betaalbare groene energie beschikbaar maken 

De eenvoud van installaties  

aanhaken kopers (niet alleen focussen op huurders); begeleiden/verbeteren 

individueel verbruik; innovaties;  nieuwe economie (niet alleen het meeste 

winst maken moet centraal staan, maar welke maatschappelijke/ 

duurzaamheidswaarde voeg je toe) 
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Gasverbruik 

energieverbruik 

efficientie van de ingezetten middelelen 

Of het allemaal te realiseren is in het korte tijdsbestek en ook zeker met 

betrekking tot het leveren van materialen, daarnaast moet goed gekeken 

worden of het allemaal wel betaalbaar is.  

Capaciteit van personeel, zowel intern als extern. Hoe blijf ik bij met de 

nieuwste technieken.  

Wat is de juiste aanpak en met welke maatregelen bereiken we het snelste 

een goed resultaat.  

bouwuitstoot, groene tuinen 

Slechtse energielabels zsm verduurzamen 

Hoe bestaande bouw, met beperkte middelen, in 2050 co2 neutraal tegen 

betaalbare woonlasten 

Lokale energievoorziening, betere isolatie en gasloos verwarmen 

Investeren in zinvolle zaken voor de lange termijn en zonder andere risico's 

zoals isolatie. Beperken  van investeringen die andere problemen opleveren 

(afhankelijkheid 1 leverancier / energiebron). Alles volledig elektrisch 

betekend ook dat er meer centrales moeten zijn die energie genereren als er 

weinig weinig en zon is. Zolang we geen/weinig alternatieve voorzieningen 

hebben zoals kernenergie is dit een zinloze investering ( er is alsnog 

gas/steenkool nodig).   

energietransitie 

Haalbaarheid, betaalbaarheid 

Circulariteit & energietransitie 

Schone energie oplossingen om oude woningen toch duurzaam te maken 
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niet op papier de juiste labels realiseren maar maatwerk leveren voor de 

woningen 

isolatie en gasloos 

Duurzaamheid speelt een rol in ons werk. Voor onze eigen organisatie minder: 

we huren en hebben weinig invloed op de verduurzaming van het kantoor. 

Wel reizen we vrijwel allemaal met OV of fiets naar kantoor. 

Hoe er samen zorg voor te dragen dat datgene wat wordt geroepen ook ten 

uitvoer kan worden gebracht. 

Betaalbaarheid  

Achterblijven van VvE's en financieel verantwoordelijk investeren 

Circulariteit en Co2 beperking  

Dat innovatie en werkbaarheid in de praktijk goed samengaan. Niet alleen 

ideeën die op papier werken maar getest zijn in de praktijk. 

Ik voel en proef dat wij een voorloper zijn en ben daar trots op. 

In eerste instantie het laaghangend fruit, isoleren. Het rendement en 

verbetering van comfort is hier veruit het hoogst. Vervolgens verstandig 

omgaan met installaties en ons niet blind staren op rekenmethodieken. 

Isoleren naar de standaard 

De kostenstijgingen in de bouw en de personeelstekorten 

Alles in relatie tot de betaalbaarheid voor onze huurders. Dus de woonlasten. 

Realisme (betaalbaarheid) 

Enerzijds bekostiging van de transitie en anderzijds vergroten bewustwording 

stap 1 Isoleren, stap 2 installaties vervangen 

dat het bijdraagt aan de betaalbaarheid van de woonlasten voor de huurder 

en deze het liefst nog enigszins verlaagd 
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Goede basiskwaliteit, no regret maatregelen nemen zodat we voldoende 

kunnen inspelen op de steeds wisselende regelgeving 

De betaalbaarheid voor de bewoners onder aan de streep.  

Kosten aspect voor zowel corporatie als huurders 

laagste labels aanpakken 

terugdringen warmtebehoefte en verlagen energielasten 

Duurzame materialen 

verbruik van gas en elektra 

Energieverbruik, levensduur bezit 

Kan ik compenseren wat ik vervuil? 

Betaalbaarheid 

Duurzaamheid in relatie tot lagere stook-servicekosten, maar ook of de 

duurzaamheidsinvestering in verhouding staat tot de huuropbrengsten. 

isoleren en circulariteit 

Zo circulair mogelijke oplossingen aanbrengen waarbij het effect voor de 

bewoner is dat de woonlasten dalen. 

kosten baten 

Hoe gaan we de te realiseren doelen bereiken? 

Aansluiten bij wat voor de huurders van belang is.  

Co2 reductie. 

Wisselende wet en regelgeving 

CO2 reductie en vastlegging 

Energierekening van de huurders omlaag krijgen door te investeren in 1. 

isoleren 2. PV panelen en daarna kijken of er betaalbare opties zijn om 

gasloos te worden  

bewoners meer meenemen in proces 
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Van het gas af 

beperking energieverbruik 

Energie transitie, stikstof reductie 

Energieneutraal in combinatie met betaalbaarheid op de korte en lange 

termijn 
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C. Bewoners betrekken bij tegengaan 

klimaatverandering 
 

Hieronder de suggesties die respondenten geven over de manier waarop 
we bewoners meer kunnen betrekken bij het tegengaan van 
klimaatverandering. 

 

Ze betrekken bij inrichten en onderhoud tuinen. Ze advies geven over energie 

besparen.  

Voorlichting, visie, voorbeeldberekeningen/scenario's 

Met praktische verhalen en voorbeelden 

Niet spreken over klimaatverandering maar over de tastbare zaken als 

voorkomen van wateroverlast / hitteoverlast / hoge energierekening en 

gezondheidsklachten 

iets vermelden in het Uwoon nieuwsblad of website 

waar dit landelijk niet lukt, zal dit lokaal net zo lastig zijn! Ik ervaar dat 

mensen niet meteen bij zichzelf starten, maar wijzen naar andere partijen 

als industrie, transport, luchtvaart, landbouw etc. 

Bijeenkomsten organiseren  

Hun dagelijkse ervaringen (bv hittestress) koppelen aan klimaat-

ontwikkelingen op macroniveau 

campagne, infomarkt, praktisch, (energie)coach 

Kleine stappen, prioriteit is vaak de huur betalen, dan kan er weinig anders 

bij. Inleven in de wereld van de huurder! 

Daar zijn we echt nog zoekende in. Naast energiecoach gesprekken ism lokale 

energiecoöperatie (gericht op duurzamer gedrag) doen we nog niet heel veel 

op dat gebied. 
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Inzet van klimaatambassadeurs  

bewoners zoveel mogelijk meenemen in de ontwikkelingen en hen bewust 

maken wat zij zelf daarin al kunnen doen 

Concretiseren en herkenbaar maken van mogelijkheden (en 

onmogelijkheden) die klimaatverandering tegengaan in eigen leefomgeving 

Meer kennis delen 

duidelijk zichtbaar laten worden in beeld  

bewustzijn meer stimuleren, desnoods door eisen te stellen aan bijv. 

inrichting tuin, beperkte parkeerplaatsen, afvalscheiding 

met subsidie en allerlei maatregelen 

We zijn Nederlanders, dus ga vooral niet dwingend zaken opleggen. Dit werkt 

averechts 

beprijzen. Vliegen onbetaalbaar, duurzaam wonen betaalbaar.  

Mee laten denken over verduurzaming van woning 

Door middel van animaties, b1 niveau communicatie 

een deel van de bewoners is daar erg actief en bewust mee bezig. een ander 

deel is bezig om voor vandaag een maaltijd op tafel te kunnen zetten en reikt 

de horizon niet verder 

gevolgen voor eigen situatie 

bewoners meer regie geven  

Meer de verantwoording leggen bij de bewoners. Met voorbeelden komen, 

hoe het wel kan. Met kleine aanpassingen, maak je al een groot verschil. 

Minder lang douchen, verwarming een graadje lager, meer groen in de tuin, 

etc.. 

Effect korte termijn wat merkt iemand ervan in dagelijks leven. 

In hun eigen taal benaderen, voorbeelden laten zien van onststenen en meer 

groen 
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Nudging inzetten 

bewoners meer betrekken om te komen tot en hoe... Wat kan ieders rol zijn. 

Inzicht in eigen leefwijze en de impact op het klimaat daarvan 

Bewonersgedrag, energiezuinig wonen, leren omgaan met nieuwe 

verwarmingssystemen 

Waar energiearmoede speelt: inzet op voorlichting, extra maatregelen voor 

verbetering energieprestatie van de woning, huurder helpen met zelf 

aanbrengen items voor besparing. voor  

iedereen ervan doordringen dat consuminderen noodzaak is 

praktijkvoorbeelden 

Minder het economisch/commercieel belang van multinationals het beleid 

laten bepalen. En hen hun mening en visie aan ons laten opdringen. 

voorlichting 

de bewoners zijn volgens mij meer bezig om te overleven in en met de 

dagelijkse dingen zoals boodschappen en de gasprijzen, volgens mij moet je 

de bewoners wel meenemen in het verhaal van de klimaat veranderingen 

maar dat moet je op 1 of andere manier koppelen met het geen waar ze het 

meest behoefte aan hebben bv de gasprijzen en de boodschappen.  

voordelen laten zien met voorbeelden en kortingen voor producten 

aanbieden 

door mensen te betrekken en vragen wat zij belangrijk vinden en dan naar 

mogelijkheden zoeken 

Goede voorlichting / media 

Door sessies te organiseren waar een duidelijke uitleg over de klimaat 

verandering wordt gegeven en duidelijk de gevolgen schetsen voor de 

toekomst op de lange termijn. 

Lastig, de "leiders" van het land / wereld zijn het al niet eens.   
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Mensen nog meer bewust van maken  

Voorlichting  

Aangeven hoe bewoners op een simpele manier al energie kunnen besparen. 

door goede uitleg te geven  

Gebruik eenvoudige taal en kom met voorbeelden die aanspreken 

eigenaar maken van het probleem.  

meer en gerichte communicatie om te komen tot duurzame 

gedragsverandering 

Bewoners informeren over de nut en noodzaak, eventueel enquête uitzetten 

Er is noodzaak tot meer dwang en dat kan als de lasten ook eerlijk worden 

verdeeld: dus ook industrie en grootverbruikers eerlijke laten betalen. 

Veel meer bewustwording creëren door mensen mee te nemen in dilemma’s, 

keuzes en beslissingen  

Ik denk een manier vinden die mensen raakt, voor velen is het nog de ver van 

hun bed show. 

blijven communiceren, kracht van de herhaling 

Kiezen voor de persoonlijke benadering. Niet overvoeren met 'ingewikkelde 

en hoog-over informatie', maar praktisch en relevant voor de huurder. 

Tegelijkertijd alle huurders meenemen en laten meepraten/meedenken over 

de lange termijn plannen en de afwegingen die we maken.  

Besparen op gebruik 

Blijven herhalen 

Real-time feedback geven over energieverbruik met benchmarks t.o.v. 

andere soortgelijke bewoners 

Boodschap hierover blijven uitdragen 
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Uitleggen waarom we welke maatregelen nemen, en de rol van hun als 

gebruiker daarin duidelijk maken.  

Proeven starten met nieuwe bewoners die deelgenoot worden van de 

uitdaging en het meezoeken naar oplossingen 

Mensen moeten het financieel voelen voordat ze zich er vaak bewust van 

worden 

geen idee 

De ruimte vergroenen, bewoners laten meedenken in oplossingen waar ze 

vooral zelf iets aan hebben. 

Bewoners met een kleine portemonnee financieel helpen hun woning te 

verduurzamen.  

nieuwsbrieven 

nee 

Vanuit de sector nog meer de propositie zoeken om deze informatie te 

verspreiden  

Quick wins voor het klimaat en ook wins voor de bewoners  

Goede voorlichting via medewerkers in de wijk (woonconsulenten, 

servicemedewerkers, wijkbeheheerders). Hiervoor themadagen organiseren 

in de wijken.  

Beter met energieverspilling omgaan 

nee, ik vrees dat de interesse ook niet groot is 

Persoonlijk contact. Goed uitdrukken wat ze er aan hebben: geld overhouden 

(minder energie) minder warm/ koude woning 

blijkbaar is voor verandering subsidie nodig. misschien meer naar bestraffing 

bij nalaten verduurzaming 

praktische tips geven die direct voordeel opleveren voor bewoners 

Meer zichtbare projecten doen. Laat zien dat je bezig bent. 
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Noodzaak voor gedragsverandering duidelijk maken 

ondersteunen en faciliteren in datgene dat zij nodig zijn om hun 

huurdersgedrag en gebruik van de woning zo duurzaam mogelijk te maken = 

duurzaam huurdersgedrag. 

De kracht zit in herhaling. Dus steeds opnieuw uitleggen dat meewerken in 

projecten noodzakelijk is. Maar ook als organisatie aan te geven dat we 

duurzaam bezig zijn door bijv. het toepassen van circulaire producten. 

velen in onze doelgroep redeneren op de korte termijn en zijn gebonden aan 

de eigen beurs. Lange termijn problemen en 'andermans' problemen zijn voor 

hen niet te vatten. 

Gebiedsgerichte opgaven integratie en participatie 

Informeren en faciliteren dat mensen het inde beurs voelen 

mensen zijn pas geneigd te veranderen als ze de noodzaak voelen, vaak is 

dat een financiële noodzaak 

houd bewonersavonden en infodagen 

maatwerk in gebieden waar natuurrampen te voorzien zijn. voorbeeld 

Groningen aardverschuivingen, dat is in Utrecht nog niet van toepassing. 

rivierengebied overstromingen   

Meer communiceren via gebruikelijke kanalen vanuit Overheid.  

communicatie middelen nog beter inzetten 

Vanuit de corporatie niet alleen, maar samen met de gemeenten optrekken 

in het informeren. Wij hebben een energie challenge gedaan en dat werkte 

goed.   

Heldere omkadering van de problematieken en dit communiceren met de 

bewoners. Gaan van kosten huur/energie naar WOONlastenvergelijk 
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De meeste bewoners zijn bezig om het hoofd boven water te houden inzake 

de financiële zaken. Klimaatverandering staat bij hun echt niet bovenaan het 

lijstje 

Goede communicatie met bewoners onderhouden 

Bewust maken van consequenties en met name dat iedereen zijn steentje 

kan bijdragen (minder vlees eten, tuin vergroenen, enz.). Wat is de impact 

en noodzaak voor eenieder. 

ik vind het sterk overdreven wat er nu gedaan wordt rondom het klimaat. 

Stimuleren in groen en verantwoordelijkheid. 

is niet onze taak 

Inloopavonden in de wijk. 

starten vanuit het denken van bewoners, buurtambassadeurs en deze ook 

belonen 

concreter maken en economiseren 

dat is geen taak voor een corporatie. wel het leren omgaan met hitte, 

stortregens, storm 

Scholing, meer betrokkenheid afdwingen (vergroening tuinen). 

Meer informatie via media  

gevolgen van de milieu-impact betrekken op bewoners 

Duidelijk maken richting onze bewoners wat het kost om simpele besparingen 

na te laten. Bijvoorbeeld de afzuigkap langer aanlaten, lang douchen, deuren 

open laten staan alledaagse dingen die ongemerkt gebeuren. 

informatie over eigen energieverbruik 

Er Ijn bijvoorbeeld. Ook veel ideeën bij bewoners. Groendak of regenton en 

plaatsen. Dit zou makkelijk gemaakt moeten worden. En gehoord moeten 

worden. Ook al gaan we hier het probleem niet mee oplossen. Het begint bij 

gedrag wat beloond moet worden 
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we kunnen klimaatverandering niet tegengaan, het klimaat verandert al 4,5 

miljard jaar. We moeten wel anticiperen op de snelle verandering 

Geef goede voorbeelden. Ga een stapje verder dan alleen isoleren en nieuwe 

installaties. Gebruik dat momentum voor aanpassingen die bijdragen aan 

biodiversiteit en klimaat adaptatie. Maak het zichtbaar! 

Persoonlijk benaderen met informatie op hun (woning/buurt)niveau en ze 

slimme tips geven waarmee ook nog geld bespaard kan worden 

Met de neus op de feiten wijzen  

Eerlijke informatie delen. 

vanuit de ervaringen van de leefwereld van mensen zelf 

gerichte acties die voor de bewoners wat opleveren (energiebox etc) 

Eigenaarschap stimuleren, de bewoners zitten aan de knoppen. 

Betrekken bij klimaatadaptieve maatregelen bij bv herstructurering of 

gebiedsvisies 

met buurtgerichte problemen 

Klimaatverandering dient eigen gemaakt te worden bij bewoners. Zij dienen 

zich verantwoordelijk te gaan voelen. Dit moet je proberen te bereiken. Dan 

hebben bewoners een intrinsieke motivatie. 

Storytelling van goede voorbeelden 

Meer en beter informeren. bv. geen airco aanschaffen 'omdat je toch 

zonnepanelen hebt' 

Mogelijkheden creëren, waarbij bewoners de stapsgewijs aan kunnen sluiten   

Communiceer realistisch en niet vanuit de wetenschap. 

Veel van onze huurders zitten in een (financiële) overlevingsmodus. De beste 

link naar duurzaamheid voor bewoners is dus uitleg dat duurzaamheid een 

besparing op kan leveren. Probleem daarbij is wel dat wij niet alle woningen 

tegelijk kunnen verduurzamen...... 
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Info avonden met inspirerende sprekers. ! 

zeker, maar het is heel lastig hoe. Vaak hebben ze al moeite met rondkomen 

en spelen er dus andere zaken. 

Simpele informatie verstrekken. 

Moet meer op de agenda komen en vervolgens structureel communiceren 

vanuit corporaties richting huurders 

Grootste probleem is wereldwijde bevolkingstoename. Als we dat niet 

stoppen dan is de rest zinloos. Maar dit is ook een wereldwijd taboe 

onderwerp. 

Geen idee 

hier hebben we echt de overheid bij nodig. met name inzetten op gedrag 

regelgeving én prijsmechanisme in alle domeinen. straffen én belonen 

doelgroep beheerst de taal vaak niet. Komt vanuit hele andere normen en 

waarden. Proberen aansluiting te vinden bij hun leefwereld, niet bij die van 

de directeur in zijn huis met gouden kranen en voldoende budget voor 

scharrelvlees etc etc.  

Een grote doelgroep van onze bewoners zijn per maand aan het overleven 

om rond te komen. Ze spreken slecht tot geen Nederlands... 

Eigen energieverbruik  

Als corporatie zijnde moet je het goede voorbeeld geven! Je kunt bewoners 

bewoners bewust maken van klimaatverandering, maar als mensen met enkel 

glas zitten, slechte kierdichting (doet niets in label), slecht geïsoleerde 

daken, etc., geef je niet het goede voorbeeld. 

Meer werken aan bewustwording. De doelgroep is meer bezig met eigen 

dingen achter de voordeur en zien het groter doel vaak niet 

door huurders live te informeren ipv tv of radio of internet 

Informeren via ambassadeurs in de wijk. 
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bewust maken van gevolgen van gedrag 

voorlichting maar de prioriteit voor bewoners is nog niet hoog. Verhouding 

inkomen en kosten is belangrijker nu voor ze 

Ga met hen in gesprek  

Je moet het geen ver-van-mijn-bed-show maken, maar vertellen wat het voor 

de bewoners betekent en hoe zij kunnen bijdragen aan de verandering / 

oplossing. 

Niet alleen focus op energie vraagstukken, maar denk ook na over inrichting 

van de buitenruimte. Meer groen geeft meer CO2 opslag, minder hittestress, 

meer waterretentie in de bodem, meer biodiversiteit. Maakt ons 

weerbaarder tegen klimaatverandering.  

het zijn huurders eerst prio is wonen, leven en als laatste duurzaamheid 

(her)erkenning van de individuele problematiek en ondersteuning om de 

kwaliteit van leven te verbeteren. 

Veel bewoners zijn druk met hun eigen overleving, dus welke betrek ze bij 

waar ze zelf voordeel aan hebben. 

nu de energieprijzen zo zijn gestegen, is voorlichting door energiecoaches 

kansrijker. 

meer uitleg geven , eisen aan tuinen stellen (uitvoerbaar?) opvang 

regenwater  

Een groenbeleid gericht op klimaatadaptatie uitwerken en aan bewoners 

voorleggen. 

de problematiek moet zichtbaarder worden.  het lijkt voor veel mensen nog 

te ver van hun af te staan.  vooral financieel belang. 

Werken aan meer (goed) groen en biodiversiteit in combinatie met interesse 

(niet alle mensen hebben dat) 

Inzetten op bewustwording, dit gaat vooruit op betrekken. 
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Participatie/pro actief in wijken en buurten communiceren/praten 

Bewoners vinden het interessant als het betekent dat ze minder geld 

besteden aan energie. Dus, wat is de win-win. Dat is de inzet. 

voorlichting over zuinig leven en over slimme manieren om om te gaan met 

hitte, storm en veel neerslag 

Begint bij onderwijs, dat gaat redelijk goed maar is voor effect op langere 

termijn. Politiek moet starten met goede voorbeeld geven en stoppen met 

vertrouwen beschadigen.  Hierdoor wordt de boodschap onbetrouwbaar 

Bewustwording en voorlichting 

Strategische communicatie en bewonersinitiatieven 

Interactieve sessies organiseren hoe duurzaamheid er voor bewoner uitziet 

Informatie 

Positieve insteek  

Liefde gaat door de maag, duurzaamheid door de portemonnee. Zorg voor 

goede business case 

Meer opleggen door gemeente 

Communicatie 3x 

aansprekende voorbeelden 

Kan alleen daar waar we het direct positief of negatief een impact voor ze 

kunnen laten hebben. Dat is het lastige van het onderwerp. Klimaat 

verandering betreft voor veel bewoners een onzekere toekomstige impact, 

waarvan ze niet goed weten hoe het hen direct gaat raken. Dat maakt het 

ook niet heel urgent.  

Boek Jelmer Mommers laten lezen: Hoe gaan we dit uitleggen..? 

Benader het vanuit het perspectief van de huurder. Anders is het een ver van 

het bed show 

geen idee 
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Is lastig als je als bewoner bezig ben met je hooft boven water te houden is 

de aandacht voor klimaat ver weg. 

klein en praktisch maken dus bijv. met een adviseur alle bewoners langsgaan 

of een inloopavond organiseren waar urgentiebesef gecreëerd wordt 

Op ons niveau ervaar ik dat als lastig, veel bewoners waarderen hun inzet als 

druppel op de gloeiende plaat, meer met kosten bezig. Het zou goed zijn als 

het belang en doelen op Europees maar ook wereldwijd meer gedragen 

worden en daar meer op ingezet wordt. 

voorbeeld geven en praktisch maken bij onze verduurzamingsinvesteringen 

Inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor de bewoner zelf. En wat 

betekenen de mogelijke oplossingen voor de bewoner. 

simuleren 

ik denk dat bewoners meer zitten met de huurverhoging dan met de 

klimaatverandering 

Met bewoners nadenken over waterberging en hittestress in tuinen en 

openbare ruimte. 

Directe communicatie en voorlichting. Prijsmiddel toepassen 

daar moet je al op scholen mee beginnen. Groot gedeelte vanuit de yuppie 

tijd wil er nog niet aan 

Massamediale campagnes vanuit het rijk. Gesprekken op lokaal niveau in de 

wijk i.s.m. gemeente 

meer duidelijkheid vanuit de overheid 

Door aandacht te besteden aan het onderwerp in onze nieuwsbrieven en 

tijdens communicatie over projecten.  

koppelen aan persoonlijke financiële besparingen 

Bewoners hebben geldzorgen i.p.v. hoe we het klimaatvraagstuk gaan 

oplossen. 
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Doormiddel van bezoeken aan de wijk, bewust laten worden door plantdagen 

te organiseren, tegels eruit planten erin. Voorlichting geven (met regelmaat) 

over hoe je moet omgaan bij woningen die worden of zijn verduurzaamd. 

Kracht van herhaling. 

Vertalen naar financiële mogelijkheden. Overigens is de gemiddelde bewoner 

aan het overleven en dus niet bezig met klimaat. 

Bewustwording creëren door de link te leggen tussen gedrag (stoken, 

versteende tuinen) en de gevolgen (hoge kosten, droogte) 

Door zelf investeringen te doen die energieverbruik beperken en geen 

fossiele brandstoffen gebruiken, en hiermee het goede voorbeeld te geven. 

Bewoners snappen het heel goed, wat ze niet snappen is dat wij hier zo mee 

aan het worstelen zijn. 

We wonen in een rivierenlandschap waar de mens gezorgd heeft dat dit niet 

langer onder stroomt en de grond ook weer niet te droog wordt. In plaats van 

hoge investeringen in duurzaamheid zou het nuttiger zijn om stil te zijn bij 

het omgaan met water, zowel het waterbehoud (hoeveelheid en kwaliteit) 

voor bij droogte als afwatering bij regenval.  

bij het grootste deel van de doelgroep draait het om geld. Dus oplossingen 

bieden die (op termijn) geld opleveren, investeringsbereidheid vergroten 

door ondersteuning overheid 

Het blijven informeren met een meer directe toenadering 

Belonen van goed gedrag 

veel meer ondersteuning aanbieden vanuit de overheid aan particulieren 

Informeren, kostenbesparing 

Voorlichting en voorbeelden (doen) 

kennissessie organiseren, ambassadeurs in de wijk aanstellen die wel het 

e.e.a. weten. 
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Bijeenkomsten, Flyeren en mond op mond. 

Denk goed na over onze doelgroep en waar hen het meeste raakt. De 

portemonnee en comfort.  

Stimuleren van kleine ingrepen in de eigen omgeving 

In gesprek gaan en succesvolle voorbeelden laten zien 

meer aandacht geven hoe je hittestress kunt voorkomen. Het isoleren van 

woningen helpt hier niet bij, want het houdt langer warmte vast. 

Gedragsverandering, informeren, herhalen 

Bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, kostbaar (betaalbaarheid), niet 

vrijblijvend 

klein houden door dit met praktische nu al voor komende voorbeelden te 

laten zien 

Blijven informeren door duidelijke voorbeelden 

Bewustwording, concrete voorbeelden aandragen 

Meer groen, minder stenen (verharding), hier hulp bij bieden 

Meenemen in bewonersparticipatie? Hoe? goede vraag, daar heb ik niet direct 

een oplossing voor. 

Oa voorlichting (buurtcoaches) 

Concreet maken wat nodig is aan de woning om natuurrampen of 

klimaatveranderingen te doorstaan en wat nodig is van de bewoner zelf. 

kleine op maat gemaakte acties - bv tegelwippen 

bewoner kennen onvoldoende het effect van 1 graad stijging. de effecten en 

de oorzaak kennen ze niet, en voelt men zich niet verantwoordelijk voor 

Bewust maken van gevolgen gedrag 

Bewoners kunnen zich pas druk maken over klimaatverandering als alle 

primaire behoeften geregeld zijn. Dus dat moeten we eerst regelen. 
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Hittestress bespreken in bewonerscommissie 

Milieubewuster zijn 

Laat zien dat het goedkoper is  

Door middel van bewonersbijeenkomsten. 

voorstellen aanbieden met garantie op werkzaamheid 

Duidelijke uitleg in begrijpbare taal. 

Meer voorlichting. 

Klimaatverandering is een lastig thema als je weinig geld hebt. We moeten 

proberen onze huurders voordeel te geven. Mooi 2 vliegen in 1 klap. 

Ja, dat kunnen we. Het lastige is echter dat voor bewoners het belangrijkste 

is dat ze de rekeningen kunnen blijven betalen. Mooie grote idealen, sluiten 

niet altijd aan.  

Werken aan bewustwording. Bij projecten en collectief. 

goede voorlichting thuis aan de keukentafel 

actief informeren en motiveren over alternatieven, hoe klein ook 

Benadrukken wat hen op gaat leveren (bv. lagere energie rekening ) 

Zelf laten meedenken 
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D. Tips en adviezen 
 

Respondenten is gevraagd of zij nog iets kwijt willen over het onderwerp 
of over het onderzoek zelf. Dit zijn de suggesties en opmerkingen die we 
ontvingen. 

 

Naast minimaal 70% draagvlak halen bij bewoners voor renovatie en 

verduurzaming van woningen verduurzamen we ook woningen op verzoek van 

bewoners zie hiervoor : www.Jouwthuis.com 

Zonder een zeer drastische gedragsverandering van iedereen is de (flora en 

fauna in de) wereld gedoemd ten onder te gaan aan kaalslag en vervuiling. 

Deze gedragsverandering zal niet eerder plaatsvinden dan na een zeer 

ernstige catastrofe in de wereld, erger dan Covid, erger dan de oorlog in 

Oekraïne. Het overvolle Schiphol, de vleesconsumptie etc. toont aan hoe 

hypocriet de aandacht voor het 'milieu' is. Natuurlijk is het goed daar waar 

kan te investeren in circulariteit doch het zal een druppel op een gloeiende 

plaat blijven als een echte wereldwijde systeemverandering geen gestalte 

krijgt .     

Zoals bij veel onderzoeken op het onderwerp duurzaamheid was het lastig 

om de vragenlijst goed in te vullen omdat veel vragen worden gesteld in het 

hier en nu terwijl we een opgave hebben die om zorgvuldige planning en 

regie vraagt voor de komende 30 jaar.  

De inzet van het net meer vorderen van de verhuurder- heffing vraagt om 

een meer integrale aanpak onder corporaties. De "markt" kan immers de 

vraag vanuit de opdrachtgevers niet als volledig beantwoorden. Denk aan 

capaciteit in mensen en middelen.  
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De vragenlijst is erg gericht op medewerkers die zich bezighouden met 

verduurzaming en minder op geïnteresseerden in het onderwerp, zoals ik. De 

antwoorden zijn dan ook meer gegeven vanuit vermoeden dan uit weten. 

Stelling: wat prefereert: Flora/fauna wet of co2/duurzaamheid. Steeds meer 

beperkingen door natuurbescherming. Hierdoor worden projecten 

onbetaalbaar of gaan niet door. Balans is zoek. 

Hoe we met de huidige middelen de erg ambitieuze doelstellingen van de 

politiek gaan behalen.  

Hoe kunnen we versneld met gemeenten, corporaties, particulieren en vve 

samen de regenwaterproblematiek aanpakken. En wat kunnen we doen aan 

de prioritering in bouwen kaneelijs? Kunnen beleggers zomaar doorgaan met 

het bouwen van vakantiehuizen. Dat is en beetje krom in deze situatie  

We werken hard aan de verduurzaming van ons bezit. We willen ook op het 

gebied van klimaatadaptatie, natuurlijke stad en biodiversiteit stappen 

zetten. Daarover wordt vooral heel veel gepraat en nog weinig gedaan. Ik 

hoop dat we daar de komende jaren echt stappen kunnen zetten zodat hier 

ook structureel aandacht voor is bij onze verduurzamingsopgave.  

Het framen van woningen met E., F en G labels tot 'dat moet je toch niet 

willen verhuren' is ongenuanceerd; bewoners kijken daar echt anders naar; 

de totale woonlasten is dan een beter toetsingscriterium of die woningen wel 

of niet verhuurd mogen worden. Wonen is meer dan stenen (en dubbel glas). 

Albert Einstein zei het al: Niets is oneindig behalve de stupiditeit van de 

mensheid. 

De vennootschapsbelasting voor corporaties wordt steeds hoger en draagt er 

door de Nederlandse afwijkingen van het europees beleid zorg voor dat 

Corporaties % meer dan andere bedrijven en in totaal hoge bedragen aan 

belasting moeten afdragen. Daarnaast grijpt de overheid te veel in, in de 
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huishouding van Corporaties vooral op het gebied van schrappen van 

huurverhogingen. 

Ik vond veel vragen discutabel geformuleerd. Ik had graag daarom graag een 

toelichting op mijn antwoorden willen geven. Plus: de vraag over welke 

maatregelen meer toegepast moeten worden en dan max. 3 opties mogen 

kiezen is een vreemde. Alle type maatregelen zijn nodig, afhankelijk van het 

type woning. De antwoorden op die vraag zou ik zeker niet serieus nemen of 

conclusies aan verbinden.  

Wij zijn geen woningcorporatie, maar een groenvoorziener. Wij richten 

buitenruimtes in en beheren deze. Een goed ingerichte buitenruimte is 

belangrijk om te zorgen dat we Nederland leefbaar houden. Een diverse 

groen ingerichte buitenruimte kan oplossingen bieden bij de uitdagingen van 

deze tijd. Zoals hittestress, wateroverlast, herstellen van biodiversiteit. Daar 

zet Donker Groep dagelijks op in! Duurzaamheid gaat voor ons dus verder dan 

energievraagstukken en CO2 neutraliteit. Wij denken graag mee in 

vraagstukken rondom natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie.  

Minder praten, meer doen! 

"Ik ben geïnteresseerd in deelname commissie maar zou daarover eerst graag 

iemand spreken voordat ik zomaar in een commissie zit. Wil dan wel weten 

wat het doel is etc.  

Goede vragen in de enquête! Maar hij is echt te lang. Ook veel overlap tussen 

vragen. Zou deze in het vervolg korter maken, denk dat dat ook ten goede 

komt van je respons. Ik heb namelijk zelf de laatste vragen overgeslagen (en 

ik ben data-analist...)  

Verder 1: betaalbaarheid en CO2-reductie moet je niet willen prioriteren 

t.o.v. elkaar. Althans niet voor de laagste inkomens. Laat dan hogere 

inkomens in koopwoningen maar voorop lopen.  
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Verder 2: de duurzaamheidsdiscussie gaat te veel over de techniek van de 

woning, terwijl het gebruik bepaalt wat daadwerkelijke 

duurzaamheidsimpact is. Dus Label A woning heeft ook Label A bewoner 

nodig. Waarom koppelen we aan bewoners geen label? Er gaan tienduizenden 

€ in de woning maar hoe de woning vervolgens gebruikt wordt... daar zijn we 

bijna niet mee bezig. En dat komt m.i. mede door het hele systeem dat alleen 

maar gericht is op het technisch aanpakken van woningen en dat scoren (label 

A t/m G) en voor gebruik door bewoners is geen maatstaf. Volgens mij is daar 

voor de daadwerkelijke opgave (CO2-reductie) echte winst te behalen.  

Bewustwording en voorlichting is het allerbelangrijkste. Wat is de CO2 

uitstoot van cruiseschepen, vliegtuigen enz. 

"Meteoorinslagen lijkt mij wat voorbarig en de verhuurdersheffing is dood.  

"Stelling: Zie je voor Nederland nog kansen om gebruik te maken van 

waterkracht als energiebron?  

1. Ja, Nederland heeft voldoende locaties om veilig waterkracht te benutten. 

2. Nee, dit levert te veel beperkingen op (stroomsnelheid te laag, schadelijk 

voor omgeving). 

3. Weet niet/geen mening" 

Het onderwerp vraagt soms om meer nuance dan de vragenlijst toestaat. Ja 

corporaties hebben een rol in verduurzaming. Maar moet het armste deel van 

de bevolking nu de grootste stap zetten? En is een dak hebben niet eerst van 

belang, voor er sprake is van een duurzaam dak? Moeten corporaties met 

maatschappelijke middelen investeren in innovatie, of zouden marktpartijen 

of de overheid dat moeten doen. Waar ligt onze essentie (het voorzien in 

wonen voor hen die hier zelf niet in kunnen voorzien) en in hoeverre is 

beschikbaarheid dan belangrijker dan duurzaamheid. Maar kunnen we 

duurzaamheid wel loslaten. Een dak boven je hoofd heeft alleen zin op een 

leefbare wereld. Het is dus niet zo zwart-wit.  
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In een aantal vragen/stellingen valt het mij op dat de corporatie als 

verantwoordelijk wordt geponeerd om bepaalde zaken te handhaven. Zo zou 

de corporatie gedragsverandering kunnen ondersteunen (ik lees; handhaven) 

bij hoog energieverbruik en  

ik ervaar de prioritering betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaar als 

een valse. (oud denken) beschikbare onbetaalbare woningen zijn geen 

oplossing en niet duurzame woningen zijn niet betaalbaar. 

Ik vind de vragenlijst te instrumenteel ingestoken- voor de oplossing veel 

meer sturen op transitiekunde en onderzoeken hoe je de benodigde 

markttransformaties kunt stimuleren en partijen hierin kunt uitdagen. Het 

systeem en gedrag van de spelers moet wijzigen- wordt nu veel te veel 

ingestoken op instrumenten terwijl het mijns inziens om een 

systeemwijziging gaat. 

Deze enquête is sterk gericht op corporaties en er zitten vragen tussen die ik 

eigenlijk niet kan beantwoorden en derhalve maar uitgegaan van mijn eigen 

organisatie. Wellicht in de toekomst algemenere vragen of deze enquête 

alleen te laten invullen door corporaties. 

Volgens mij moeten we de helft van alle boeren uitkopen en die grond 

teruggeven aan de natuur. Daarnaast moeten we stoppen met chemische 

oorlogvoering tegen de natuur. laten we beginnen met de bollenteelt te 

verbieden. 

Duurzaamheid is een prioriteit als je daar ruimte voor hebt. Daarom denk ik 

dat duurzaamheid zonder betaalbaarheid niet werkt. Investeer verantwoord 

en t.z.t. zijn er technieken beschikbaar die gedrag minder belangrijk maken. 

Maar ja, hoe gaan we dan om met de complexiteit van alle duurzame 

warmtebronnen?  

Verduurzamen kan alleen samen, dus ook met particuliere bezitters en 

bedrijven. Dus zorg ook voor gelijke regelgeving en handhaaf daar ook op. 
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Een thuis voor iedereen in 2030. Dat is de missie van 

CorporatieNL. 

 

De manier waarop we in Nederland omgaan met groepen die 

zichzelf niet kunnen redden bepaalt hoe beschaafd en vitaal 

we als samenleving zijn. En dat begint met een thuis. Voor 

iedereen. Kijk voor meer informatie op het ledenplatform 

via https://leden.corporatienl.nl of op de website via 

www.corporatienl.nl  
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