
 

Factsheet 1.2 
 

Instrumenten voor sturing van energie-
besparing bij vastgoedbeleid 
 
 
Welke instrumenten zijn beschikbaar? 
Een groot deel van de instrumenten voor het energie-besparingsbeleid van corporaties 
zijn rekenprogramma’s. Zij zijn beschikbaar bij enkele softwareleveranciers en bij 
Agentschap NL. De meeste instrumenten laten analyse op verschillende schaalniveaus 
toe, al is de praktische toepasbaarheid van sommige ervan hoofdzakelijk beperkt tot 
het complex- of projectniveau.  
 
Uitgelicht instrument: portfolio-analyse IWB 

 Bron: het Duitse adviesbureau IWB (Immobilienwirtschaftliche Beratung), 
gevestigd in Braunschweig. 

 Doel: inzichtelijk maken van de samenstelling van de woningvoorraad naar 
investeringsbehoefte; indicatie van de omvang van het aantal aan te pakken 
woningen waarmee veel energiebesparing behaald kan worden. 

 Methode: indeling van de woningvoorraad op grond van het besparings-
potentieel (berekend als het verschil in energieverbruik van de betreffende 
woning en een woning of complex van hetzelfde type met de beste 
energieprestatie) en de investeringskosten. Presentatie in een grafiek (zie 
afbeelding). 
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Toelichting: de bollen met de blije gezichten hebben betrekking op het deel van de 
woningvoorraad dat het qua energieprestatie al zo goed doet dat het besparings-
potentieel gering is. De groene bollen hebben betrekking op dat deel van de voorraad 
waar tegen betrekkelijk lage kosten verhoudingsgewijs veel energie bespaard kan 
worden. De gele bollen hebben betrekking op het deel van de voorraad waar weliswaar 
energiebesparing mogelijk is, maar waar de verhouding tussen kosten en besparing in 
vergelijking met de groen gekleurde segmenten ongunstiger uitvalt. De omvang van de 
bollen geven de omvang van de voorraad weer.  



 

Uitgelicht instrument: BAR/e 
 Bron: De Alliantie. 
 Doel: efficiëntie van maatregelen bepalen.  
 BAR/e = Bruto Aanvangs Rendement op een investering in energiebesparende 

maatregelen. In formule: 
 

Verwachte besparing op de energierekening in het eerste jaar x 100% 
 

 (meer)investering energiebesparende maatregel 
 
Meer weten? 
Nico Nieboer, Robert Kroese en Ad Straub (2009), Inventarisatie methoden en analyse-
instrumenten energiebesparingsbeleid woningcorporaties, te vinden op www.wk2020.nl 
onder project 1. 

http://www.wk2020.nl/

