
 

Uitnodiging voor de Ideeenbrouwerij 

´Draagvlakontwikkeling’ 
 
 
 

Draagvlak=steun genieten. 
In dit geval: steun van huurders voor energiebesparende maatregelen  

en bereidheid om daarvoor te betalen. 
 
 
Draagvlak voor renovatie- en energiebesparingsplannen verkrijgen is geen sinecure. Bij mislukken van 
een planvormingstraject ontstaan lange vertragingen en is de communicatie tussen huurders en de 
verhuurder verziekt. Het geeft verlies aan emotionele energie en faalkosten. Sommige corporaties 
zeggen geen last te hebben van draagvlakproblemen, andere corporaties zien als een berg tegen de 
communicatie met huurders op.  
Financiële lokkertjes, opknippen van complexen, benutten mutaties of juridisch gelijk afdwingen, de 
praktijk laat een jungle aan strategieën zien. Wat speelt er mee? Welke strategieën zijn kansrijk om 
het draagvlak voor woningverbetering en energiebesparingsplannen te vergroten? 
 
De ideeenbrouwerij is een werkconferentie en biedt kennisuitwisseling voor alle aan WK2020 deelne-
mende corporaties plus Aedes. De dag levert een aanpak van het draagvlakprobleem op: eerst be-
knopte informatie van experts en vervolgens in teams per woningcorporatie een operationele beleids-
strategie ontwerpen. Na presentatie en vergelijking kan de favoriete strategie op de eigen organisatie 
worden toegepast. Dat kan alleen als de juiste mensen per woningcorporatie aanwezig zijn. 
 
We nodigen per corporatie een team uit  
met vertegenwoordigers van de “harde” technische en financiële kant en de “zachte” communicatie- 
en participatiekant: een manager sociaal beheer, technisch manager, gebiedsmanager en projectont-
wikkelaar (of vergelijkbare medewerkers). Deze vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld het team dat 
een eerstvolgend project kan gaan vormgeven. De werkconferentie levert daarmee een reële werksi-
tuatie op. Tevens organiseren we de dag samen met de stuurgroepvergadering van het WK2020 
project, waardoor feedback mogelijk is.  
 
Basis voor de beleidsstrategie is een gemeenschappelijke case, waarin een grote energetische renova-
tie in bewoonde staat moet worden gerealiseerd. Het beleid slaat op het proces om de planvorming 
en de besluitvorming over technische oplossingen, huurprijs en sociale begeleiding integraal vorm te 
geven. Daarbij kiest een team zelf het optimum tussen huurprijs, kosten voor begeleiding en haal-
baarheid. 
 
Op 15 november 2011, van 9.30 tot 16.30 uur 
Locatie: Crabethstraat 38, 2801AN Gouda 
(op 2 minuten van NS station Gouda, maar met slechte parkeervoorzieningen) 
 



 

Programma 15 november, Crabethstraat 38 in Gouda 
 
9.30-10.00 ontvangst, koffie en thee 
 
10.00-10.05 opening door Henk Visscher 
 
10.05-10.25 Lezing “Communicatiestrategieen”  

door Marlou Boerbooms, energieambassadeur 
 
10.25-10.45 Lezing “ Campagne Energiedereen geëvalueerd  

in 15 projecten” ,  
door Zeno Winkels van Woonbron en OTB 

 
10.45-11.05 Lezing “Bewoners als ervaringsdeskundigen” ,  

door Ben Peters van Mozaïek Wonen in Gouda 
 
11.05-11.15 Casebeschrijving en spelregels werkwijze teams,  

door Evert Hasselaar van OTB 
 
Pauze en innemen groepsruimtes  
 
11.45-14.00 Werken in teams, inclusief lunch  
  
14.00-15.00 Presenteren van beleidsstrategie per team 

(stuurgroep WK2020 aanwezig) 
 
15.00-15.15 waardering per strategie: draagvlakpercentage en  

uitvoerbaarheid 
 
15.15-16.00 Plenaire uitwerking van twee kansrijke strategieën en discussie over vertaling 

naar eigen situatie 
 
16.00  afronding, napraten, drankje 
 
16.30  sluiting 
 
We rekenen op deelname van 10 teams. 
 
Opgeven van teams aan 
e.hasselaar@tudelft.nl 
 
graag reactie uiterlijk per 1 november 2011 
  
 
 


