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220324 \ Draagvlak creëren onder 
VvE-leden voor de energietransitie



Opgave
Aanpak



Aardgas 1299 PJ Aardolie 1195 PJ Kolen 383 PJ
hernieuw-
bare  
energie  
182 PJ

overig  
90 PJ

6%
duurzaam

94%
fossiel

energiemix nu

Bron berekeningen: Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte



besparing 983 PJ warmte 818 PJ wind 600 PJ biomassa  
317 PJ

fossiel  
200 PJ

zon  
200 PJ

6%
fossiel63%

duurzaam
31%
besparing

toekomstige energiemix

Bron berekeningen: Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte



Energietransitie vorige eeuw

Bron: CBS



Parijs-akkoord:
minder dan 1,5°C opwarming
= voor NL 100% CO₂ reductie;

- CO₂ neutraal (gasloos) in 2050
- 55% minder uitstoot in 2030

- wijk voor wijk aanpak tot 2050



Amsterdamse transitievisie warmte

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/aardgasvrij/



Middelburgse transitievisie warmte
https://www.middelburg.nl/transitievisie-warmte



Vlissinger transitievisie warmte
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/overig-
wonen/transitievisie-warmte.html



Steden
bestaan over 100 jaar
voor het grootste deel uit
gebouwen
die er nu al staan

›› ca. 50% in collectief eigendom

Steden
bestaan over 100 jaar
voor het grootste deel uit
gebouwen
die er nu al staan

Foto: Ossip Duivenbode



foto: wijzijndestad.com

Steden 
bestaan over 100 jaar
voor het grootste deel uit 
gebouwen 
die er nu al staan

›› in Zeeland 1140 VvE’s 
- in Vlissingen (515), Middelburg (265), Goes (120) en Terneuzen (135)



foto: Bing



foto: Bing

125.000 Verenigingen Van Eigenaars in NL

De stad is collectief georganiseerd bezit 
met een ‘samenlevingscontract’ alias Splitsingsakte.

VvE’s van 2 tot 450 woningen;
alle bouwperiodes; 
wel en niet georganiseerd;
alle eigendomsverhoudingen;
en alle verschillende belangen 
die horen bij de verschillende 
vormen van eigendom.



Samen een plan maken:

vereniging van eigenaars 
››

‘vereniging van belangen’

Samen een plan maken:

vereniging van eigenaars 
››



Verduurzaming bestaande stad
is een ontwerpopgave



Opgave
Aanpak



Pad
Aan de slag



VvE

Heel Veel 
lat Relaties



Iemand moet het doen













Dynamiek 
tussen Urgentie (noodzaak) en Kans (ambitie)
tussen Gandhi & Ford

Gandhi: Alles wat je doet voor mij; zonder mij; doe je tegen mij. 
Ford: Als ik naar mijn klanten geluisterd had; had ik snellere paarden gemaakt.

Hoe krijg je ze mee?  



Urgentie 
 (Achterstallig) Onderhoud - noodzaak investering
 Urgentie energietransitie; gasloos + CO2 neutraal in 

2050 

Kans 
 Financiering + subsidie
 Kans voor een beter gebouw; comfortabeler, gezonder, 

veiliger, gebouwverbetering, verhelpen gebreken en 
achterstallig onderhoud 

Urgentie + Kansen



Vervanging kozijnen loggia’s



Verhelpen koudebruggen bij balkons 
- vocht / lekkages



Verleiding: iedereen weer dezelfde 
ramen?



Een betere buitenruimte?



Pad

Organiseren
‘collectieve 
trekkracht’

Maken
‘gedragen

integraal plan’



Kunnen we
hierover 
praten? 



 Ballonnetje oplaten 
 Bestuur bestuurt – aparte Commissie Duurzaam

Bewonersbijeenkomst (1/3 aanwezig)  
 uitkomsten eerste onderzoek urgentie + kans op de kaart 
 hete aardappelen op tafel 
 referentie beelden van de potentiele kansen
 bewoners aan het woord: inventarisatie klachten en wensen
 schets proces verloop 

 Enquête 

Gezamenlijke start – vaststellen 
van de stip op de horizon 



 Mjop is niet op orde
 Te weinig sparen voor groot onderhoud
 Niet sparen voor vervanging kozijnen
 Sommige leden profiteren nu van positie woning in het 

gebouw – dat voordeel vervalt
 Technische onmogelijkheden

Hete aardappelen 



Commissie Duurzaam presenteert

Bron: dia uit presentatie Commissie Duurzaam bij bewonersbijeenkomst VVE St. Jacobsplaats



Bewonersavond ›› startbijeenkomst

Bron: uit verslag Commissie Duurzaam van bewonersbijeenkomst VVE St. Jacobsplaats



Bewonersavond \ presentatie 
uitkomsten \ door met volgende 
fase?



bron: VVE-aanpak gemeente Amsterdam





Bron: Stroomversnelling VvE’s naar NOM



 Deskundigheid is niet nodig
 Per portiek 1 bewoner. 
 Bij voorkeur een balans in verhouding man- vrouw/ oud-

jong/ eigenaar- huurder etc. 

De Klankbordgroep is reactief
Tijdsinvestering: 1 x in 2 maanden (indicatief) 

Klankbordgroep



 Verslag bewoners bijeenkomst 
 Uitbreiden commissie duurzaam
 Samenstellen klankbord groep
 Nieuwsbrieven (elke maand) 
 Spreekuren
Woningtype avond 
 Informatie bijeenkomsten (voorafgaand aan besluit VvE) 
 Update bij elke ALV
 Pers aandacht kan helpen
Als het ‘echt’ wordt haakt de meerderheid aan. 

Draagvlak steeds (actief) verbreden



Nieuwsbrieven en uitnodigingen

Bron: nieuwsbrieven verschillende vve’s



Informatieavond



Inventarisatie bestaande situatie

Bron: Synopel Architecture



Woningtypeavonden 

Bron: Synopel Architecture



Samen ontwerpen en keuze maken

Bron: Synopel Architecture



Met frans balkon en vouwpui



Met behoud balkon en
openslaande deuren



Ontwerp is instrument in het proces

Bron: Synopel Architecture



 Voor de troepen uitlopen 
 Negeren van (negatieve) signalen
 Verkeerde verwachtingen wekken (beloftes doen die je niet 

kunt nakomen) 
 Informatie achterhouden 
 Uitkomsten onderzoeken + berekeningen etc. over de 

schutting gooien. 

Kortom: wees transparant; vindbaar en zorgvuldig!

Dont’s



Proces 



Is het pluis,

of is het niet pluis:
Touwtrekken

doorvragen

Dood paard
doorpakken

Wanneer kun je het over 
de inhoud hebben? 
Wanneer kun je het over 



 Over de inhoud hebben heeft geen enkele zin
 De wens om te veranderen is gelijk aan of kleiner dan de 

angst voor de verandering
 Leun achterover 
 Eerst meer onderzoeken 
 Richt je op de samenwerkingsrelatie
 Blijf weg van de inhoud.

niet pluis 



 Proces 
Relationeel (houd het pluis voor alle leden) 

 Inhoudelijk
Rationeel 

 Achtergrond / toelichting
 Het te nemen besluit
 Gevolgen 

Vergadering leiden: 2 voorzitters? 



Pad
Aan de slag



‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
‘Wat stroomt er doorheen?’
‘Hoe wordt dat minder?’
‘Hoe kunnen we het betalen?’

Methode / aanpak



 Cursus
 Haalbaarheidsonderzoek
 Start planvorming verduurzaming 
 Nader onderzoek
 Ontwerpproces

 Uitvoering

Aan de slag



Cursus



Cursus Verduurzaming
voor (grote) VvE’s

in 3 avonden

over technische, juridische en 
financiële aspecten van 

verduurzaming 
én besluitvorming



 Eigen gebouw inventariseren ‘met energiebril’ – zie
powerpoint en vragenlijst om in te vullen

 Foto’s van gevel, kozijnen en glas, dak en vloer, ..
 Ventilatie en installaties, warmteafgiftesysteem, ..
 En waar is nog ruimte voor toekomstige installaties ?

 Splitsingsakte
 Tekeningen uit stadsarchief of Funda
 Energieverbruik van de VvE, van jezelf en de buren
 Hebben de buren klachten en/of wensen?
 Zet je ketel een tijdje op 50 graden stoken

Cursus en; zelf aan de slag



Eigen gebouw inventariseren ‘met 
energiebril’ – zie powerpoint om in 
te vullen



Wat kan de VVE doen? Grofweg op deze 3 manieren:
Is er wel ruimte voor opwekinstallaties? Dan:
Warmtepomp systeem (in verschillende variaties)

Wanneer geen ruimte, dan:
Warmtenet
 ‘Passief’: huis verwarmen met opgewarmde ventilatielucht

(evt plaatselijk een infrarood paneel of elektrische radiator)

Waar is nog ruimte – van het gas af



Waar is nog ruimte – van het gas af

Individuele warmtepompen op het dak
4 woningen

Centrale warmtepompen op het dak

Bron: triplesolar
Warmtepomppanelen – warmtebron en PV

Warmtepomppanelen – warmtebron en PV



Waar is nog ruimte – van het gas af

Parkhuis Lombok Utrecht - Lomboxnet



Bekijk je splitsingsakte – wat is 
collectief en wat is individueel?



Tekeningen stadsarchief (of Funda)



 Vocht, schimmel, tocht en beestjes (slakken, zilvervisjes,  
lieveheersbeestjes, pissebedden, mieren, honden)
 Koudeval
 Koude vloer
Woning is moeilijk warm te stoken
 Deuren klemmen in de winter door vocht, buitendeur fluit
 Schimmel in natte ruimtes
 Geluidsisolatie naar bovenburen, gehorigheid
 Ventilatie te hard / te laag

Hebben de buren klachten en/of 
wensen?
waarom woon je hier graag? wat kan er beter? wensen en kansen?



Zonnepanelen (op de kopgevels)
Gelijkvloers balkon, breder
Schuifpui, draai-kantelramen
Pui naar achter plaatsen tbv groter balkon
Leidingen in de muur infreesen
Meer gebruik maken van groen, zitjes in de tuin
Beveiligde voordeuren, voordeur zonder tocht, meer  

comfort

Hebben de buren klachten en/of 
wensen?
waarom woon je hier graag? wat kan er beter? wensen en kansen?



> hoe lager je resterende warmtevraag, hoe kleiner je 
installatie gedimensioneerd kan worden
 Heb je veel radiator oppervlak?
Wat zijn alternatieven voor je radiator?

Hoe groot is je afgiftesysteem nu?



Verwarmen met lagere temperatuur 
– doe de 50 graden-test

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/


Vragen?



Deze presentatie is gemaakt voor de bijeenkomst ‘Hoe betrek je bewoners van een VvE bij de 
energietransitie?’ georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie op 24 maart 2022 te Middelburg. 

Voor de presentatie is gebruik gemaakt van voorbeelden en kennis die ontwikkeld is tijdens het 
cursustraject 2015-2022 en gedurende de begeleidingstrajecten voor VvE’s met een 
verduurzamingsambitie, (deels) in opdracht van de betreffende VvE’s en in opdracht van:

Adviseurs VvE’s Met Energie:
 Corine Erades (architect), Synopel, Blijstroom, VME
 Mimi Slauerhoff (gedragskundige), Energiesprong VvE’s NoM, VME
 Wouter van den Acker, (BRL 9500-2 gecert. energieadviseur), PKW

Meer informatie: corine@vvesmetenergie.nl © Corine Erades, Mimi Slauerhoff – Maart 2022

colofon

verduurzamingsambitie, (deels) in opdracht van de betreffende VvE’s en in opdracht 




