
 

Factsheet 1.8 
 

Succesfactoren voor vlotte uitvoering van 
energetische verbeteringen tijdens onderhoud 
 
 
Wat is de vraagstelling? 
Wat zijn de succesfactoren achter het vlot (binnen 10 werkdagen) en substantieel 
energetisch verbeteren van woningen tijdens onderhoud? ‘Substantieel’ is hier 
gedefinieerd als verbeteren naar minimaal een B-label, het zetten van minimaal twee 
labelstappen of het uitfaseren van E/F/G-labels.  
  
Hoe is het onderzoek aangepakt? 

 Er heeft een telefonische screening plaatsgevonden onder alle corporaties in 
Nederland, waarbij is gezocht naar recente projecten waar op vlotte wijze 
woningen energetisch substantieel zijn verbeterd. De verbeteringen kunnen 
zijn uitgevoerd tijdens planmatig onderhoud, maar ook tijdens groot onderhoud 
of mutatie. 

 Er zijn gesprekken gevoerd met 6 corporaties, waarvan de portefeuille qua 
grootte en aard overeenkomsten vertoont met de WK2020-corporaties.  
 

Welke succesfactoren zijn er te benoemen? 
Projectmanagement en proces 

 duidelijkheid in het strategisch voorraadbeleid over de toekomstplannen voor 
een woning; 

 duidelijkheid over de investeringsruimte en het te behalen label; 
 actuele technische kennis van het bezit;  
 bij mutaties werken met standaardpakketten (bijvoorbeeld HR-ketel, 

HR++glas), wat het mogelijk maakt om afspraken met vaste leveranciers te 
maken; 

 werkprocedures van tevoren vastleggen met alle actoren binnen en buiten de 
corporatie. Elke actor weet dan waar hij aan toe is; 

 organiserend vermogen binnen de corporatie om de bouwpartners bij elkaar te 
brengen; 

 prestatie-eisen bij groot onderhoud op het gebied van uitvoeringssnelheid en 
energetische verbetering (vraag meerdere bouwpartijen om met een totaal-
oplossing te komen); 

 zorg bij groot onderhoud voor een goed voorbereidingstraject, waardoor de 
voorbereiding met de bouwpartners weliswaar langer duurt dan gewoonlijk, 
maar wel tot een vlottere uitvoering leidt.  

 werk met een proefwoning, zodat technische problemen aan het licht komen 
en knelpunten in de verdere uitvoering voorkomen kunnen worden. 

 zorg voor een goede communicatie en afstemming met de bewoners om bij-
voorbeeld slecht bereikbare bouwdelen te voorkomen. 

Financiering 
 activeer de investeringen door middel van levensduurverlenging; 
 verdien bij mutatie de investering terug door de huur op te trekken; 
 zorg dat de energetische investeringen voldoen aan het vooraf vastgestelde 

rendement. 
 



 

 


