
 

Factsheet 6.2 
 
 

De stappen in het energie-renovatieproces 
 
 
Langs welke twee lijnen loopt een energie-renovatieproces? 
Het energie-renovatieproces loopt langs een sociaal proces en een bouwproces. Dit is 
voor te stellen als een kruis; waar de twee lijnen elkaar kruisen, vindt de draagvlak-
peiling plaats. 
 

 
 
Wat zijn de onderdelen van en de acties in het sociaal proces? 
Sociale kaart 

 Sociaal actieve bewoners benaderen. 

 Wensen inventariseren. 
 Let op beleving woning plus woonomgeving. 

Buurtontwikkeling 

 Samenwerking met gemeente en andere partijen. 

 Niet alles zelf doen, maar taken afbakenen en afspraken maken met anderen. 
 De primaire zorg voor corporaties is goed wonen. 

Participatieproces 

 Open en dynamisch werken is mensenwerk, daarom goed contact leggen en de bewoners 
serieus benaderen. 

 Doe wat je belooft. 

 Klankbordgroep instellen. 
 Ambassadeurs inschakelen. 

 Snelheid creëren en vasthouden. 
Ruimte voor alternatieven 

 Behoeften van bewoners kennen. 

 Samen optrekken in planproces vanaf een vroeg stadium, als de aanpak nog open ligt. 
Expertise/hulp 

 Overwegingen en begrenzingen open op tafel leggen. 
 Energie-expertise inschakelen. 

 Warmte-opname meerdere keren herhalen. Dat kost veel tijd maar werkt het beste). 
 Aandacht voor het wegnemen van kleine hindernissen. 

 Klein budget beschikbaar stellen om kosten of hulp te betalen. 
Financiële randvoorwaarden (= huurverhoging) 

 50-75% van berekende besparing.  

 Tot 90-95% van verbetering kostendekkend. 

 Deel onrendabel hangt samen met niveau van stichtingskosten.



 

 Grote verschillen in niveau huurverhoging: meestal in de orde van €60; indien hoger (tot 
€200/maand) dan ook andere verbeteringen daarin onderbrengen.  

Type communicatie 

 Eén- tot driemaal persoonlijk huisbezoek. 

 Enquête op papier en/of digitaal (ophalen). 
 Klankbordgroep en Ambassadeurs. 

 Proefwoning met ontvangst. 
 Voorlichtingsbijeenkomst, mits creatieve opzet.  

 Gezellige bijeenkomsten met hapjes en drankjes. 

 Brieven, krantje. 
Beslismomenten 

Opvallende momenten: 

 Behoeften duidelijk vaststellen. 

 Draagvlakpeiling begint met gesprek met kartrekkers. 
 Eerst planinhoud, dan huurverhoging. 

 Uitvoeringsplanning strak en duidelijk.  
 Oplevering met uitleg van gebruik. 

Vertrouwen 

 Opbouwen van vertrouwen via open samenwerking. 

 Gevoeligheid voor wensen tonen, maar ook pal staan voor eigen belangen en voor  de redelijk-
heid van de ingreep en de redelijkheid van grenzen aan het onrendabel deel. 

 Desnoods de redelijkheid van het plan plus huurverhoging door de rechter laten toetsen. 

 
Wat zijn de onderdelen van en de acties in het bouwproces? 
Initiatief 

 Redelijk tijdpad (twee jaar of langer) en redelijke uitvoeringsperiode. 

 Goede informatie over sociale en technische aspecten van ingreep. 
 Startbericht/omschrijving voor projectteam als wensen en randvoorwaarden getoetst zijn met de 

bewoners en haalbaar lijken.  
Concept 

 Verbeterconcept meestal traditioneel, volgens bewezen aanpak. 
 Energieadviseur met realisme. 

 Experimenteren op kleine schaal. 
Eerste peiling 

 Door huurders bij achterban (risico) of via klankbordgroep en discussies (inzicht in bezwaren en 
wensen is belangrijk). 

Voorstel plan + huurverhoging 

 Peiling wat bewoners vinden van drie pakketten:  
o basis = minimaal nodig, geringe huurverhoging, 70% draagvlak;  
o wenspakket = beste plan van de corporatie met acceptabele huurverhoging; 
o luxe pakket= alles wat mogelijk is plus kostendekkende extra’s. 

Draagvlak 

 70% moet bij peiling voor stemmen.  

 Via woningbezoeken in gesprek komen met bewoners. 
 Individuele afspraken om bezwaren weg te nemen. 

 Onkostenvergoeding aanbieden of andere vormen van hulpverlening. 
Definitief plan 

 Samenwerken met aannemers (vaste prijzen voor bijv. installaties en korte uitvoeringsperiode). 
Aanbesteding 

 Ketenbeheer, kennis, vertrouwen. 
Uitvoering 

 Snelheid. 

 Zorgvuldige omgang met bewoners. 
Nazorg, bewonersgedrag 

 Uitleg gebruik van nieuwe voorzieningen. 
 Bij oplevering/herinrichting of verhuizing en opnieuw na 3-4 weken. 

 
Meer weten? 

 Evert Hasselaar, e-mail e.hasselaar@tudelft.nl.  
 E. Hasselaar, 2009, Draagvlak voor energiebesparende maatregelen. Principes 

en processen om huurders bij energiebesparing te betrekken, paper voor de 
OTB studiedag “Energietransitie bij renovatie”, 8 oktober 2009, Den Bosch. 

 


