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Voorwoord 
 

Voor u ligt het afstudeerrapport genaamd: “Duurzaamheid bij woningcorporaties…meer dan alleen 

energie!”. Dit afstudeeronderzoek is geschreven ter afronding van mijn studie Innovation Sciences aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het rapport beschrijft het onderzoek naar de manier waarop 

woningcorporaties omgaan met duurzaamheid, en hoe dit kan worden verbeterd. Hiervoor is de huidige 

manier waarop duurzaamheid door woningcorporaties wordt meegenomen in beleid en uitvoering 

geïnventariseerd. Door het verbinden van een definitie van duurzame ontwikkeling aan een procesmodel 

voor vastgoedmanagement, worden aanbevelingen gedaan over hoe woningcorporaties duurzaamheid 

kunnen verankeren in hun bedrijfsprocessen. Als hulpmiddel is hiervoor een ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling gemaakt. 

Graag wil ik de mensen bedanken met wie ik het afgelopen jaar contact heb gehad over mijn afstuderen, 

voor hun tijd en informatieve gesprekken. Na het vele lezen over duurzaamheid en de werkwijze van 

woningcorporaties, was het erg nuttig en leuk om ook over praktijkervaringen te horen.   

In het bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleiders bedanken. Reinier van der Kuij, afstudeerbegeleider 

vanuit Atrivé, voor zijn altijd kritische opmerkingen, en de motiverende woorden die daarna vaak volgden. 

Reinier was niet alleen een coach voor het afstuderen, maar ook op het vlak van persoonlijke 

ontwikkeling. Super bedankt!   

Daarnaast wil ik ook Wim Wenselaar en Nico Hendriks, afstudeerbegeleiders vanuit de TU/e, bedanken 

voor hun sturing tijdens het onderzoek en de interessante discussies die zijn gevoerd.   

Ook Atrivé wil ik bedanken voor de mogelijkheid die mij is geboden om dit afstudeeronderzoek binnen 

hun organisatie uit te voeren. Het was fijn en leerzaam om mijn eerste ‘bedrijfservaring’ op te doen bij 

een organisatie waar zoveel enthousiasme en kennis is.  

Als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke, wil ik Jasper en mijn familie bedanken. Jasper voor zijn 

geduld, vertrouwen en gesprekken als ik er even niet uit kwam. Papa en mama voor hun interesse en 

steun, niet alleen tijdens mijn afstuderen, maar tijdens mijn hele studie. En Inge, voor haar belangstelling, 

hulp en het kritisch doorlezen van mijn rapport. 

 

Cindy Goorts  

’s Hertogenbosch, 21 april 2010 
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Samenvatting  

Inleiding en probleemverkenning 

Duurzaamheid is een thema waar veel organisaties sinds de publicatie van het rapport ‘Our Common 

Future’ in 1987 aan willen bijdragen. Vooral de laatste jaren heeft het begrip steeds meer aan populariteit 

gewonnen. Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. 

Woningcorporaties zien dat zij als maatschappelijk betrokken instellingen met een volkshuivestelijke taak, 

kunnen bijdragen aan duurzaamheid. In de ondernemingsplannen van corporaties wordt duurzaamheid 

steeds vaker genoemd. Uit een eerste analyse van verschillende beleidsstukken van woningcorporaties 

blijkt echter dat er nog geen consensus bestaat bij woningcorporaties over wat duurzaamheid is en op 

welke manier het een plaats moet krijgen in het beleid en de organisatie. In de beleidsstukken wordt 

duurzaamheid namelijk op een verscheidenheid aan manieren meegenomen. Wel valt op dat veel 

woningcorporaties het in hun ondernemingsplannen vaak hebben over energiebesparing, wanneer het 

gaat over duurzaamheid.   

Ook signalen die adviesbureau Atrivé krijgt vanuit corporaties, duiden erop dat duurzaamheid een steeds 

belangrijker thema wordt voor woningcorporaties, maar dat ze niet goed weten wat duurzaamheid 

precies is. Hierdoor is het lastig om het te concretiseren en verankeren in het beleid.  

De doelstelling van dit onderzoek is het aanreiken van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling 

aan woningcorporaties waarmee zij duurzaamheid kunnen verankeren in vastgoedsturing. Door het 

aanbieden van een dergelijk ordeningskader, wordt de communicatie over duurzaamheid vergemakkelijkt 

en wordt gewerkt aam het verankeren van duurzaamheid in het beleid van een corporatie.  

Vastgoedsturing 

Vastgoedsturing is het proces wat de drie niveaus die in vastgoedmanagement onderscheiden worden 

(strategisch, tactisch en operationeel) bij woningcorporaties verbindt. In het procesmodel van 

vastgoedsturing worden vijf lagen onderscheiden die samen een cyclisch en integraal proces vormen van 

vernieuwen en verbeteren (zie Figuur A).   

In vastgoedsturing worden de belangrijkste keuzes gemaakt omtrent het 

vastgoed. Hiervoor worden antwoorden gezocht op vragen als: Wat wil 

de organisatie bereiken? (toekomstvisie en missie); hoe moet de 

woningvoorraad er uit zien om deze doelstelling te bereiken en met het 

oog op de toekomstige marktvraag? (portefeuillestrategie); wat betekent 

dit voor de individuele complexen? (voorraadbeleid); en hoe kunnen 

deze keuzes vertaald worden naar de dagelijkse processen van het front-

office zodat de eerder gemaakte keuzes organisatorisch verankerd 

worden? (complexbeheerplannen en projecten & processen). De reden 

om in dit onderzoek te kijken naar de manier waarop duurzaamheid in 

vastgoedsturing kan worden verankerd, is dat in dit model het belang van 

de afstemming tussen strategie, beleid en uitvoering wordt benadrukt. 

Door duurzaamheid op te nemen in vastgoedsturing wordt in beleid én 

uitvoering op een eenduidige manier omgegaan met een breed en 

abstract begrip als duurzaamheid.  

Definitie duurzaamheid 

Over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling bestaan veel verschillende opvattingen en definities. Uit 

literatuur, beleid, meetinstrumenten voor duurzaamheid en gesprekken met corporaties is gebleken dat 

Figuur A: Atrivé-Vijflagenmodel 
voor vastgoedsturing 
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er geen consensus bestaat over wat duurzaamheid is. Daarom is in dit onderzoek eerst vastgesteld wat er 

met duurzaamheid wordt bedoeld. In dit onderzoek is duurzaamheid gedefinieerd als: de situatie waarin 

toekomstige generaties nog in hun behoeften kunnen voorzien, zonder dat de mogelijkheden voor het 

‘hier’ en ‘nu’ zijn beperkt. Deze definitie is afgeleid van de algemeen geaccepteerde definitie van 

Brundtland.  

Nadat is bepaald wat duurzaamheid is, is ook gedefinieerd hoe duurzaamheid bereikt kan worden. Als 

uitgangspunt hiervoor zijn definities van duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen gecombineerd met 

het werkveld van corporaties. Hieruit is de volgende definitie van duurzame ontwikkeling ontstaan: 

“Een duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit het maken van keuzes omtrent 

vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit 

(bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een woning voor de huurders en 

verhuurders, nu en in de toekomst.” 

Hieruit blijkt, dat corporaties niet alleen kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door bij 

afwegingen over het vastgoed de belasting op het milieu in ogenschouw te nemen, maar door deze in 

samenhang te beschouwen met de woonkwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen voor de 

huurders en de organisatie zelf. 

Onderzoeksaanpak 

De hoofdvraag in dit onderzoek is:  

Op welke manier kunnen woningcorporaties duurzaamheid verankeren in vastgoedsturing met behulp 

van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in het onderzoek eerst onderzocht hoe vastgoedsturing werkt, 

en wat wordt verstaan onder duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen. Door een 

relatie te leggen met het werkveld van woningcorporaties is zo een definitie van duurzame ontwikkeling 

ontwikkeld die toepasbaar is op woningcorporaties. Hiermee is vervolgens een ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling opgesteld. 

Daarna zijn bij zes corporaties casestudies uitgevoerd. De casestudies dienden meerdere doelen. Ten 

eerste is geanalyseerd hoe corporaties op dit moment omgaan met duurzaamheid. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen het beleid en de uitvoering van onderhoud- en renovatieprojecten. Dit geeft inzicht in de 

manier waarop duurzaamheid in het beleid is opgenomen, maar ook in de manier waarop corporaties 

duurzaamheid concretiseren en daadwerkelijk meenemen in de uitvoering. Op deze manier wordt 

duidelijk hoe de aansluiting tussen beleid en uitvoering is.  

Door het maken van een vergelijking tussen de manier waarop duurzame ontwikkeling is gedefinieerd in 

het ordeningskader, en wat corporaties doen aan duurzaamheid (beleid en uitvoering), zijn aanbevelingen 

gedaan voor het verankeren van duurzaamheid bij corporaties.   

Ten slotte, geeft de informatie uit de casestudies inzicht in de wijze waarop het ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling moet worden ingericht, om toepasbaar te zijn door woningcorporaties.  

Ordeningskader voor duurzame ontwikkeling 

De drie aspecten uit de definitie van duurzame ontwikkeling vormen de basis voor het ordeningskader 

voor duurzame ontwikkeling. Om duidelijker te maken wat deze aspecten inhouden, zijn ze 

onderverdeeld naar deelaspecten en sturingsmiddelen, zie Figuur B.   

Het ordeningskader helpt om te zorgen dat er geen gat ontstaat tussen beleid en uitvoering. Alle aspecten 

van duurzaamheid die in een laag van vastgoedsturing mee worden genomen, moeten ook naar de laag 
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daaronder worden doorvertaald. Zo wordt in de verschillende lagen van vastgoedsturing op basis van 

dezelfde aspecten aan duurzame ontwikkeling gewerkt. Hierdoor gaan geen punten uit het beleid 

verloren, naarmate het proces van vastgoedsturing vordert, en wordt op een gerichte wijze gewerkt aan 

de doelen die de corporatie heeft gesteld.   

Het ordeningskader van duurzame ontwikkeling helpt dus te analyseren of beleid omtrent duurzaamheid 

overeen komt met de manier waarop duurzaamheid in de uitvoering wordt meegenomen. Daarnaast 

geeft het inzicht in de aspecten waaraan gewerkt kan worden om een duurzame ontwikkeling te 

bewerkstelligen.  
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Figuur B: Ordeningskader voor duurzame ontwikkeling 
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Conclusies 

Uit de analyse van de interviews aan de hand van het ordeningskader kan geconcludeerd worden dat de 

zes corporaties al meer doen aan duurzaamheid dan zij zich bewust zijn. Dit komt doordat duurzaamheid 

door woningcorporaties minder breed wordt gedefinieerd dan de definitie die in dit onderzoek wordt 

gebruikt. Desondanks, geven de corporaties wel aan dat de hoofd- en deelaspecten uit het 

ordeningskader bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Echter, deze aspecten zijn niet zelf door de 

corporaties genoemd, en derhalve niet top-of-mind wanneer wordt gesproken over duurzaamheid.  

De zes geïnterviewde corporaties geven aan dat energiebesparing het thema is van duurzaamheid waar 

op dit moment de meeste aandacht naar uit gaat. Reden hiervoor zijn regelgeving, het beheersbaar 

houden van de woonlasten, het verminderen van de CO2-uitstoot, het verminderen van de primaire 

energievraag, en het aanbieden van meer comfort aan huurders. Door middel van energiebesparing 

dragen corporaties tegelijk bij aan milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid. Energiebesparing is 

daarom een belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling, maar ook andere deelaspecten moeten in 

ogenschouw genomen worden.   

Ondanks dat energiebesparing het aspect is van duurzaamheid waar corporaties zeggen het meest aan te 

werken, is energiebesparing nog niet in alle lagen van vastgoedsturing verankerd. Dat er nog gaten zijn 

tussen de verschillende lagen van vastgoedsturing, wat duurzaamheid betreft, blijkt ook uit het feit dat 

duurzaamheid anders wordt gedefinieerd in de interviews over het beleid, dan in de interviews over de 

uitvoering. Het ordeningskader kan helpen deze gaten te identificeren, en in de toekomst helpen 

voorkomen.  

In vastgoedsturing worden woonkwaliteit en betaalbaarheid al meegenomen, omdat dit thema’s zijn die 

in de visies en missies van corporaties zijn opgenomen. Het aspect ‘milieukwaliteit’ is op dit moment 

echter nog niet voldoende geïntegreerd in vastgoedsturing. Zo is het bijvoorbeeld niet opgenomen in de 

visies en missies van de geïnterviewde corporaties, en worden in de portefeuillestrategie meestal alleen 

ambities gesteld met betrekking tot de energielabels van de woningvoorraad. Milieukwaliteit speelt dus 

nog niet in alle lagen van vastgoedsturing een rol.  

Wanneer dit aspect een grotere rol gaat spelen in de besluitvorming dan het op dit moment doet, werkt 

men aan het evenwicht wat zo belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling. De drie aspecten 

milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid worden dan integraal meegenomen, wat kan leiden tot 

duurzaamheid. 
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Leeswijzer 

Voor u ligt de leeswijzer van dit rapport. In de leeswijzer wordt de structuur van het rapport verduidelijkt. 

In hoofdstuk 1 wordt de basis van dit onderzoek toegelicht. Hierbij wordt beschreven waarom het 

onderzoek is uitgevoerd, wat de doelstelling is van het onderzoek, welke vraagstelling is gebruikt, en op 

wat voor manier het onderzoek is verricht. De onderzoeksaanpak wordt ook schematisch gepresenteerd.  

In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie gegeven over de manier waarop bij woningcorporaties de 

besluitvormingsprocessen betreffende het vastgoed worden vormgegeven. Hierbij wordt met name het 

model van vastgoedsturing beschreven. Tevens wordt er dieper ingegaan op het onderhoudsbeleid. Dit 

hoofdstuk is uitsluitend gebaseerd op literatuur.  

Hoofdstuk 3 geeft meer inzicht in het begrip ‘duurzaamheid’. Uitgebreid wordt beschreven hoe beleid en 

begripsvorming omtrent ‘duurzame ontwikkeling’ tot stand zijn gekomen. Dit zelfde is gedaan voor het 

begrip ‘duurzaam bouwen’. Door het leggen van een relatie tussen de twee voorgaande onderwerpen en 

het werkveld van woningcorporaties, is vervolgens een definitie ontwikkeld voor duurzame ontwikkeling 

toegespitst op woningcorporaties. 

Hoofdstuk 4 begint met een uitgebreidere toelichting op de casestudies. Eerst wordt de opzet van de 

casestudy uitgelegd, gevolgd door een korte toelichting op de zes corporaties die hun medewerking 

hebben verleend aan het onderzoek. Vervolgens wordt de analyse van de resultaten uit de casestudies 

beschreven. Deze analyse geeft een beeld van de manier waarop woningcorporaties omgaan met 

duurzaamheid in beleid en uitvoering, en hoe dit samenhangt met het kader van duurzame ontwikkeling 

dat in hoofdstuk 3 is opgesteld. 

In hoofdstuk 5 wordt de hoofdvraag uit dit onderzoek beantwoord. Vervolgens wordt de informatie die is 

verzameld, gecombineerd om te komen tot een advies aan woningcorporaties over hoe zij duurzaamheid 

kunnen verankeren in de bedrijfsprocessen. Dit gebeurt aan de hand van het ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling.  

In hoofdstuk 6 worden ten slotte aanbevelingen gedaan aan Atrivé, en aanbevelingen gegeven voor 

verder onderzoek. Daarna wordt een reflectie gegeven op het verloop van dit onderzoek.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Sinds de publicatie van het boek ‘Our common future’ van de VN-Commissie Brundtland in 1987 is 

‘duurzame ontwikkeling’ een gevestigd begrip geworden. Duurzame ontwikkeling is daarin gedefinieerd 

als: “Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor 

toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien” 

(United Nations, 1992). Om tot een duurzame ontwikkeling te komen moest er volgens het rapport een 

evenwicht zijn tussen economische, ecologische en sociale ontwikkeling. Deze drie kwaliteiten worden 

vaak omschreven als de Triple P van People, Planet en Profit (Elkington, 1998). Duurzame ontwikkeling 

heeft tot doel het realiseren van duurzaamheid. 

Woningcorporaties zien, als maatschappelijk betrokken instellingen met een woningvoorraad van 

ongeveer 33% (2.376.070 woningen) van de totale woningvoorraad in Nederland (VROM, 2009), dat ze 

een grote bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid. Uit ondernemingsplannen van verschillende 

corporaties blijkt dan ook dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt te staan. Er lijkt echter nog 

geen eenduidige manier te bestaan waarop duurzaamheid, gerelateerd aan vastgoed, wordt 

geïmplementeerd in het beleid. Zo heeft de ene corporatie een milieubeleidsplan, terwijl de andere 

incidenteel proefprojecten uitvoert met als speciaal thema duurzaamheid.  

Een mogelijke reden die hiervoor gegeven kan worden, is dat er nog maar weinig consensus bestaat over 

wat duurzaamheid precies inhoudt, en hoe men het kan bereiken. In veel van de ondernemingsplannen 

van corporaties wordt in verband met duurzaamheid namelijk vooral gesproken over energiebesparing en 

het gebruik van duurzame energie. Wanneer echter een inventarisatie gemaakt wordt van de 

verschillende definities van duurzaam bouwen (een belangrijke factor om tot duurzaamheid te komen), 

blijkt dat duurzaam bouwen meer omvat dan alleen energiebesparing. Ook gebruikskwaliteit, 

leefbaarheid en gezondheid zijn voorbeelden van regelmatig terugkerende thema’s in literatuur omtrent 

duurzaam bouwen. Deze thema’s worden door woningcorporaties vaak wel in het beleid opgenomen, 

maar niet gezien als thema’s om tot duurzaamheid te komen. Het is daarom mogelijk dat corporaties 

meer doen aan duurzaamheid dan zij zich bewust zijn. 

Ondanks dat woningcorporaties duurzaamheid vaak noemen in hun ondernemingsplannen, blijkt uit 

onderzoek dat het concretiseren van duurzaamheid, en het daadwerkelijk verankeren ervan in de 

organisatie lastig is (Sunikka & Boon, 2002; Nieboer & Straub, 2003; Afstudeeronderzoek Plant, 2009). Dit 

Minister van Ruimte en Milieu Jacqueline Cramer in een interview met Building Business (Laverman, 

2009, Building Business 5, blz 10-13).  

Minister Jacqueline Cramer over groene investeringen in economisch onzekere tijden: 

Vraag Building Business: Wat kan het Rijk doen om de ontwikkelingssector en corporaties een push te 

geven om bestaand vastgoed, vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkelingen integraal duurzamer te 

maken? 

Jacqueline Cramer: “Daar kan de overheid veel aan doen. En die verantwoordelijkheid nemen we dus 

ook als kabinet. De nadruk ligt daarbij op energiebesparing, want daar kunnen we snel en relatief 

goedkoop veel milieuwinst boeken.“ 
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komt ook naar voren uit verschillende vragen van corporaties omtrent duurzaamheid die adviesbureau 

Atrivé1 heeft ontvangen. Duurzaamheid is een thema waar steeds meer woningcorporaties iets mee 

willen doen. De vraag is alleen wat duurzaamheid precies is, en hoe duurzaamheid verankerd kan worden 

in de bedrijfsvoering van corporaties?   

1.2 Onderzoekskader 

Sinds de bruteringsoperatie in 1995 zijn woningcorporaties niet langer financieel afhankelijk van de 

overheid. De subsidieverplichtingen die de overheid tot dan toe had zijn hierbij namelijk weggestreept 

tegen de nog uitstaande leningen aan woningcorporaties. Hierdoor opereren woningcorporaties nu als 

private ondernemingen met een maatschappelijke taak. Deze maatschappelijke taak is vastgelegd in het 

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Hierin staat beschreven dat de werkzaamheden van corporaties 

op het terrein van de volkshuisvesting dienen te liggen. Corporaties moeten daarom over zes 

prestatievelden verantwoording afleggen: 1) passend huisvesten van de doelgroep (huishoudens met lage 

inkomens); 2) kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 3) betrekken van bewoners bij beleid en 

beheer; 4) waarborgen van de financiële continuïteit; 5) bevorderen van de leefbaarheid in wijken en 

buurten; 6) bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. De kerntaak van een woningcorporatie ligt, 

gezien deze prestatievelden, bij het vastgoed. Daarnaast is het vastgoed sinds de bruteringsoperatie ook 

financieringsmiddel geworden voor toekomstige activiteiten. Gezien het grote belang van vastgoed bij het 

uitvoeren van de taken van woningcorporaties wordt in dit onderzoek alleen ingespeeld op duurzaamheid 

gerelateerd aan het vastgoed. 

Sinds de bruteringsoperatie hebben woningcorporaties een grotere verantwoordelijkheid voor hun 

financiële huishouding (Boerema, 2005). Woningcorporaties moeten nu zelf bepalen op wat voor manier 

zij met hun woningvoorraad omgaan. De belangrijkste afwegingen met betrekking tot het vastgoed 

worden door corporaties genomen in het voorraadbeleid. Hierbij worden per complex keuzes gemaakt 

over de strategie. Wordt er gekozen voor bijvoorbeeld doorexploitatie, kwaliteitsverbetering, sloop of 

afstoten? Ondanks dat energie en milieu duurzaamheidfactoren zijn die vaak in ondernemingsplannen 

terugkomen, vormen deze thema’s nog geen belangrijke factor in het voorraadbeleid, blijkt uit onderzoek 

van Onderzoeksinstituut OTB en Habiforum (Vijverberg, 2005). Ook Nieboer & Straub (2003), Sunikka & 

Boon (2002) en Itard et al. (2007) concluderen dat duurzaamheid nog geen belangrijke factor speelt bij 

het maken van afwegingen over het vastgoed. Enkel wanneer al is besloten wat er met een complex gaat 

gebeuren (complexstrategie), speelt duurzaamheid soms een rol in de uitvoeringsfase. Hierbij gaat het 

volgens Nieboer & Straub (2003) vooral over de besparing op water, energie, grondstoffen en materialen.  

Zoals eerder al aangegeven, is energiebesparing een thema wat vaak genoemd wordt in 

ondernemingsplannen van corporaties wanneer het gaat over duurzaamheid. Uit het afstudeeronderzoek 

van Siderius uit 2007 blijkt dan ook dat 97% van de corporaties vindt dat energiebesparing in de 

bestaande bouw behoort tot de maatschappelijke taken van een corporatie. Ondanks deze constatering 

concludeert Siderius dat veel corporaties nog geen energiebeleid hadden in 2007 en dat energiebesparing 

ten opzichte van andere onderdelen nog minder belangrijk gevonden werd (Afstudeeronderzoek Siderius, 

2007). 

Sinds 2007 is er echter veel veranderd. In 2002 is de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen 

(EPBD2) aangenomen. In deze richtlijn staat een vijftal verplichte maatregelen beschreven om de 

                                                             
1
 Dit onderzoek is in opdracht van adviesbureau Atrivé uitgevoerd, zie paragraaf 1.8. 

2
 EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive. Dit is de Europese richtlijn die moet leiden tot verbetering van 

de energieprestatie van de gebouwen in de Europese Unie.  
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gebouwprestatie van de gebouwen in de Europese Unie te verbeteren. Één van deze maatregelen is de 

invoering van een energiecertificering voor gebouwen (Europees Parlement & de raad van de Europese 

Unie, 2003). Eind 2006 is deze richtlijn omgezet in Nederlandse regelgeving door ingang van het Besluit 

energieprestatie gebouwen (BEG). Hierin is besloten dat gebouweigenaren vanaf 1 januari 2008 bij 

nieuwbouw, verhuur of verkoop van gebouwen een energielabel moeten overleggen aan een nieuwe 

eigenaar of huurder. Woningcorporaties hebben uitstel gekregen tot 1 januari 2009 om hun hele 

woningvoorraad te voorzien van een energielabel (Staatsblad/VROM 2006). Er zijn echter geen sancties 

wanneer gebouweigenaren of corporaties geen energielabel overleggen aan een nieuwe eigenaar of 

huurder. 

In 2008 tekenden Aedes, de Woonbond en ministeries van VROM en WWI het Convenant 

Energiebesparing Corporatiesector. In dit convenant is afgesproken dat woningcorporaties extra zullen 

investeren in de sociale woningvoorraad om energiebesparing te bewerkstelligen. Één van de afspraken 

die is opgenomen in het convenant is dat het Rijk zorgt voor opname van het energielabel in het 

Woningwaarderingsstelsel (WWS)3. Hierdoor wordt de maximale huurprijs die voor een woning gevraagd 

mag worden, gekoppeld aan het energielabel van een woning, waardoor corporaties een extra stimulans 

krijgen om te investeren in energiebesparing. Vanaf 1 juli 2010 zal het nieuwe WWS met daarin het 

energielabel in werking treden (tot 2012 is er een overgangsregeling)4 (Aedes, 2009). 

Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen met betrekking tot het energielabel, zal het thema 

energiebesparing een steeds grotere rol krijgen bij woningcorporaties. Uit onderzoek van Van Hal et al. 

(2009) blijkt dat energiebesparing nu meer aandacht krijgt dan ten tijde van het afstudeeronderzoek van 

Siderius. Ook Lydia Plant komt tot deze conclusie in haar afstudeeronderzoek dat in 2009 is uitgevoerd in 

opdracht van Stichting Natuur en Milieu. Plant (2009) concludeert daarnaast dat energiebesparing het 

enige thema is waarvoor woningcorporaties aandacht hebben wanneer het gaat om duurzaamheid. 

  

Echter, om duurzaamheid te realiseren zullen de inspanningen van woningcorporaties zich niet moeten 

beperken tot enkel het thema energiebesparing. Wanneer beslissingen over het vastgoed (bewust) bezien 

worden met het oog op duurzaamheid, kunnen er keuzes gemaakt worden die daadwerkelijk duurzaam 

zijn. Kortom, mijn mening is dat het niet voldoende is om alleen losse maatregelen te nemen omtrent 

milieu en energiebesparing om duurzaamheid te realiseren. Men zal vanuit een breed kader moeten 

bekijken hoe duurzaamheid bereikt kan worden, en het vervolgens moeten verankeren in de 

bedrijfsprocessen van de corporatie. Vastgoedsturing is het proces wat de verschillende bedrijfsprocessen 

met elkaar kan verbinden. Hierbij wordt namelijk de strategie van een corporatie bepaald, de gewenste 

woningvoorraad in beeld gebracht, complexstrategieën vastgelegd en het technisch beheer ingericht.  

Wanneer de elementen voor duurzame ontwikkeling in vastgoedsturing worden meegenomen kan 

duurzaamheid niet meer naar de achtergrond verdwijnen. Duurzaamheid zal dan een belangrijke rol 

spelen bij keuzes omtrent complexen en het beheer ervan. 

                                                             
3
 Met het Woningwaarderingsstelsel (WWS) kan de kwaliteit van een huurwoning in kaart worden gebracht met behulp van 

punten. Wanneer het puntenaantal bekend is kan vervolgens berekend worden wat de maximale huurprijs is die voor die 

woning gevraagd mag worden (VROM, n.d. d).  

4
 Door de val van Kabinet Balkenende IV op 20 februari 2010 is het niet zeker dat de invoering van het nieuwe WWS 

daadwerkelijk op 1 juli 2010 zal plaatsvinden. De aanpassing van het WWS staat niet op de lijst van politiek controversiële 

onderwerpen waar een demissionair kabinet geen besluiten over mag nemen, maar het wordt niet uitgesloten dat het later 

wel aan de lijst zal worden toegevoegd. 
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1.3 Begrippenkader 

Hieronder zullen de belangrijkste begrippen uit het onderzoek kort toegelicht worden voor een beter 

inzicht in de hierna volgende doelstelling en vraagstelling. Voor een uitgebreidere uitwerking van deze 

begrippen wordt verwezen naar respectievelijk hoofdstuk 2.1 ‘Vastgoedsturing’ en hoofdstuk 3 ‘Wat is 

duurzaamheid?’. 

1.3.1 Vastgoedsturing 

Sinds de bruteringsoperatie is het vastgoed een financieringsmiddel geworden voor toekomstige 

activiteiten. Om op een goede manier met deze kapitaalgoederen om te gaan zullen woningcorporaties 

antwoord moeten geven op vragen als: ‘Hoe zal de woningvraag zich gaan ontwikkelen?’, ‘Wat voor acties 

moeten er genomen worden om de gewenste woningvoorraad te bereiken: nieuwbouw, renovatie of 

afstoten?’. Het proces waarin men de antwoorden op deze vragen probeert te vinden wordt strategisch 

voorraadbeleid genoemd.   

Voor het opstellen van het strategisch voorraadbeleid zijn verschillende 

procesmodellen ontwikkeld door de jaren heen. Één van deze modellen 

is het Atrivé-vijflagenmodel (zie Figuur 1), ontwikkeld door Eskinasi 

(2006). Eskinasi (2006) concludeerde dat de huidige modellen voor het 

strategisch voorraadbeleid tot dan toe te weinig aandacht hadden voor 

de organisatorische verankering van het vastgoedbeleid. Daarom 

ontwikkelde hij een nieuw procesmodel waarin ook de organisatorische 

verankering centraal staat. Het proces waarin de vijf lagen uit het model 

worden doorlopen heet ‘vastgoedsturing’. Vastgoedsturing verbindt door 

zijn vijf lagen de drie niveaus van vastgoedmanagement die vaak worden 

onderscheiden: het strategische, tactische en operationele niveau. 

1.3.2 Duurzaamheid voor woningcorporaties 

In deze paragraaf zal in hoofdlijnen toegelicht worden wat duurzaamheid is, en welke elementen voor 

woningcorporaties een rol spelen om duurzaamheid te kunnen realiseren. Een uitgebreide toelichting 

hierop is terug te vinden in § 3.4.  

Duurzame ontwikkeling is in het rapport ‘Our common future’ (1987) gedefinieerd als: ‘een ontwikkeling 

die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige 

generaties om in hun behoeften te kunnen voorzien te beperken’ (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Het doel van duurzame ontwikkeling kan daarom gezien worden als het realiseren 

van een situatie waarin toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien, zonder dat de 

mogelijkheden voor het ‘hier’ en ‘nu’ worden beperkt. Duurzame ontwikkeling is een manier om tot 

duurzaamheid te komen. Duurzaamheid is daarom dus de situatie waarin toekomstige generaties in hun 

behoeften kunnen voorzien, zonder dat de mogelijkheden voor het ‘hier’ en ‘nu’ worden beperkt. 

Om tot duurzaamheid te komen kunnen verschillende activiteiten uitgevoerd worden. Duurzaam bouwen, 

een vorm van duurzame ontwikkeling, is één van de dingen die kan bijdragen aan duurzaamheid. In de 

context van duurzaam bouwen, heeft het woord duurzaam twee betekenissen: 

1. Sustainable: een lage belasting op het milieu.  

2. Durable: een lange levensduur.  

 

Volgens Charles Hendriks (2000), hoogleraar bouwmaterialen en milieu, spelen bij keuzes over duurzaam 

bouwen beide betekenissen een rol om tot goede, integrale beslissingen te komen die rekening houden 

met mens en milieu.  

Figuur 1: Het Atrivé-vijflagenmodel 
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Ook in het werkveld van corporaties zijn beide betekenissen van belang. Duurzaam in de betekenis van 

‘sustainable’ is belangrijk omdat woningcorporaties een woningvoorraad hebben van ongeveer 33% 

(2.376.070 woningen) van de totale woningvoorraad in Nederland (VROM, 2009). Door dit grote aandeel 

in de woningvoorraad kunnen woningcorporaties een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen 

van de milieubelasting. 

Duurzaam in de zin van lange levensduur is echter ook van belang. Uitgaande van het huidige 

vervangingstempo van ca. 0,25% per jaar, is de levensduur van een gebouw 400 jaar. Dat is gebaseerd op 

de nieuwbouwproductie van ongeveer 1% van de totale woningvoorraad per jaar waarvan slechts een 

kwart vervangende nieuwbouw is (CBS, 2010). Bestaande woningen moeten daarom waarschijnlijk langer 

mee gaan dan de vaak beoogde vijftig jaar (Thomsen, 2006). Evenwel moeten deze woningen blijven 

voldoen aan de kwaliteitseisen van de toekomst. Corporaties hebben een lange-termijn 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen.  

Nu gedefinieerd is wat duurzaamheid is, en waarom de twee betekenissen van duurzaam bouwen ook 

voor woningcorporaties van belang zijn, is het belangrijk om te kijken hoe corporaties duurzaamheid 

kunnen realiseren. Hiervoor worden de twee besproken betekenissen van duurzaam bouwen 

gecombineerd met een bekende benadering van duurzame ontwikkeling: de Triple P. Deze benadering 

gaat ervan uit dat duurzame ontwikkeling tot stand komt door een evenwicht tussen de aspecten People 

(mensen), Planet (milieu) en Profit/Prosperity (winst/welvaart) (Elkington, 1998). Wanneer we deze Triple 

P benadering vertalen naar het werkveld van corporaties krijgen we de volgende figuur: 

Door de bovenstaande definities van duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen te combineren met 

het werkveld van corporaties wordt de volgende definitie van duurzame ontwikkeling bij 

woningcorporaties geformuleerd: 

“Een duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit het maken van keuzes omtrent 

vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit 

(bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een woning voor de huurders en 

verhuurders, nu en in de toekomst.” 

1.4 Doelstelling  

Zoals in paragraaf 1.3.1 al beschreven, worden de belangrijkste besluiten over de toekomst van het 

vastgoed gemaakt tijdens de vastgoedsturing. Hierbij wordt gekeken hoe de marktvraag met betrekking 

tot het vastgoed zich zal ontwikkelen, en hoe de woningvoorraad moet veranderen om aan de marktvraag 

Figuur 2: Triple P van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 
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te kunnen voldoen. Hierna wordt voor meerdere jaren vastgelegd wat er met ieder complex wordt 

gedaan. Worden er nog maatregelen genomen die het complex verbeteren, wordt er gekozen voor sloop, 

of wordt het complex in de huidige staat behouden? Vervolgens worden deze strategieën vertaald en 

verankerd in de overige bedrijfsprocessen van de organisatie. Zoals gezegd verbindt vastgoedsturing de 

drie lagen die vaak worden onderscheiden in het vastgoedmanagement. Wanneer duurzaamheid in 

vastgoedsturing wordt meegenomen, wordt duurzaamheid daarom verankerd in alle lagen van het 

vastgoedmanagement.  

Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop woningcorporaties duurzaamheid kunnen verankeren in 

de vastgoedsturing. Hiervoor wordt eerst een overzicht gegeven van de thema’s waarop inspanning 

geleverd kan worden om tot duurzame ontwikkeling te komen. Deze handreiking kan een hulpmiddel zijn 

voor woningcorporaties bij de communicatie over duurzaamheid. Daarnaast kan er op deze manier een 

ordening worden gemaakt van hoe de corporatie op dit moment omgaat met het onderwerp 

duurzaamheid en hoe dit kan worden verbeterd. 

Doelstelling van het onderzoek is daarom:  

Het aanreiken van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling aan woningcorporaties waarmee 

zij duurzaamheid kunnen verankeren in vastgoedsturing.  

De definitie van duurzame ontwikkeling die in dit onderzoek wordt opgesteld, wordt verbonden met de 

informatie over de wijze waarop woningcorporaties afwegingen in beleid en uitvoering maken, en de 

manier waarop corporaties in de verschillende bedrijfsprocessen omgaan met duurzaamheid. Aan de 

hand daarvan wordt een ordeningskader gemaakt waarmee de communicatie over duurzaamheid 

makkelijker wordt voor een corporatie. Door de analyse van de bedrijfsprocessen van woningcorporaties 

aan de hand van het ordeningskader, zullen vervolgens ook aanbevelingen voor het verankeren van 

duurzaamheid in vastgoedsturing worden gegeven.  

1.5 Onderzoeksvragen  

Om de doelstelling van het onderzoek te kunnen halen is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

Op welke manier kunnen woningcorporaties duurzaamheid verankeren in vastgoedsturing met behulp 

van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling? 

Bovenstaande hoofdvraag is te beantwoorden door het opsplitsen van de hoofdvraag in verschillende 

onderzoeksvragen. Door middel van het beantwoorden van de verschillende onderzoeksvragen wordt 

geprobeerd de relaties te leggen tussen de begrippen woningcorporatie, duurzaamheid en 

vastgoedsturing, om vervolgens de centrale vraag te beantwoorden.  

1. Wat is vastgoedsturing? 

a. Hoe komt vastgoedsturing tot stand? 

b. Welke keuzes worden er gemaakt bij vastgoedsturing? 

c. Op basis van welke aspecten worden keuzes gemaakt bij vastgoedsturing? 

d. Wat voor methoden bestaan er om het beleid te vertalen naar concrete beslissingen?  

2. Wat is een handzame definitie van duurzaamheid voor woningcorporaties? 

a. Wat is duurzaamheid? 

b. Waarom voldoen de huidige instrumenten om duurzaamheid te meten niet? 

c. Welke aspecten zijn belangrijk voor een definitie van duurzame ontwikkeling voor 

woningcorporaties? 
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d. Hoe hangen de aspecten uit de definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

onderling samen?  

e. Hoe kunnen de verschillende aspecten voor duurzame ontwikkeling meegenomen worden in een 

ordeningskader?  

3. Wat doen corporaties aan duurzaamheid? 

a. Hoe wordt duurzaamheid nu door corporaties meegenomen in het beleid? 

b. Welke componenten voor een duurzame ontwikkeling worden al meegenomen in het beleid van 

de woningcorporatie? 

c. Hoe wordt duurzaamheid nu door corporaties meegenomen op de werkvloer? 

d. Welke componenten voor een duurzame ontwikkeling worden al meegenomen op de werkvloer 

van de woningcorporatie? 

e. In hoeverre komt het beleid omtrent duurzaamheid overeen met wat er in de praktijk aan 

duurzaamheid wordt gedaan? 

1.6 Relevantie 

Paragraaf 1.6.1 en 1.6.2 beschrijven waarom dit onderzoek respectievelijk van maatschappelijk en 

wetenschappelijk belang is.  

1.6.1 Maatschappelijke relevantie 

Corporaties hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te investeren in duurzaamheid, omdat 

het hun taakstelling is om een goede en betaalbare kwaliteit woningen aan te bieden aan huishoudens 

met lage inkomens, nu én in de toekomst. Daarnaast kunnen woningcorporaties aanzienlijk bijdragen aan 

het verminderen van de milieubelasting door duurzaamheid als thema mee te nemen in het beleid en de 

uitvoering. Dit komt doordat woningcorporaties een groot procentueel bezit (33%) aan woningen hebben 

in Nederland, en het koelen en verwarmen van gebouwen verantwoordelijk is voor 18% van het totale 

energieverbruik in Nederland (Itard et al., 2007).  

Uit verschillende beleidsstukken van woningcorporaties blijkt dat er nog geen consensus bestaat bij 

woningcorporaties over wat duurzaamheid is en op welke manier het een plaats moet krijgen in het 

beleid van de corporaties. Ook signalen die adviesbureau Atrivé gekregen heeft vanuit corporaties duiden 

erop dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt voor woningcorporaties, maar dat 

corporaties niet goed weten hoe ze duurzaamheid kunnen concretiseren en verankeren in hun beleid.  

In dit afstudeeronderzoek wordt eerst een definitie van duurzame ontwikkeling opgesteld voor 

woningcorporaties. Hieruit volgt later een kader waarmee geanalyseerd kan worden welke aspecten van 

duurzame ontwikkeling door de corporatie worden meegenomen bij beslissingen aangaande het vastgoed 

op beleid- en uitvoeringsniveau. Dit kader helpt woningcorporaties bij de communicatie over 

duurzaamheid, en bij het ordenen van de activiteiten die de corporatie op dit moment neemt met 

betrekking tot duurzame ontwikkeling. Hierna kunnen aanbevelingen worden gedaan aan corporaties hoe 

zij duurzaamheid kunnen verankeren in de bedrijfsprocessen.  

1.6.2 Wetenschappelijke relevantie 

Ondanks dat veel woningcorporaties duurzaamheid in hun ondernemingsplan hebben opgenomen, blijkt 

uit onderzoek dat het lastig is om duurzaamheid te concretiseren en te implementeren in het beleid. Zo 

hebben Sunikka en Boon in 2002 een onderzoek gepresenteerd over duurzaamheid bij woningcorporaties. 

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête uitgevoerd door adviesbureau Atrivé in 2001: de Monitor 

Convenant Duurzaam Bouwen. Hieruit blijkt dat duurzaamheid vooral wordt toegepast bij 

nieuwbouwprojecten, en dat bij duurzaam bouwen het beheer achterblijft. Ook wordt geconcludeerd dat 
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duurzaam bouwen nog niet op een vaste manier geïmplementeerd wordt in het beheerbeleid van 

woningcorporaties. De enquête-uitslagen laten verder zien dat door de corporaties de meeste aandacht 

wordt geschonken aan thema’s als materialen en energie (Sunikka & Boon, 2002).   

Ook uit onderzoeken van Nieboer (2004) en Itard et al. (2007), blijkt dat bij belangrijke beslissingen in het 

voorraadbeleid, over sloop/nieuwbouw, renovatie of doorexploiteren duurzaamheid niet of nauwelijks 

een rol speelt.  

In het afstudeeronderzoek van Plant (2009) is bij twintig woningcorporaties onderzoek gedaan naar de 

mate waarin zij duurzaam zijn en hoe zij dit naar derden communiceren. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat woningcorporaties bij duurzaamheid alleen actief bezig zijn met het onderwerp 

energiebesparing5. Plant concludeert daarnaast dat duurzaamheid nog geen duidelijke plaats heeft in de 

organisatie van woningcorporaties en dat het onderwerp geen prioriteit krijgt bij woningcorporaties 

(Plant, 2009). 

Hoewel in bovenstaande onderzoeken is beschreven dat duurzaamheid nog geen vanzelfsprekend thema 

is in het beleid van corporaties, is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar methodes of 

manieren om dit te veranderen. Van Hal en Femenías (2009) concluderen dat er weinig kwalitatieve 

onderzoeken zijn gedaan naar de manier waarop woningcorporaties omgaan met beleid en 

organisatiedoelen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. 

De onderzoeken die zijn gedaan bij corporaties gaan meestal over duurzaamheid in de zin van 

energiebesparing en verminderen van de CO2-uitstoot. Één van deze onderzoeken is het 

afstudeeronderzoek van Hartman (2008). Hartman heeft gekeken hoe woningcorporaties met behulp van 

een procesmodel energetische kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad kunnen 

incorporeren in het strategisch voorraadbeleid. Het onderzoek van Hartman (2008) raakt aan dit 

onderzoek, omdat een manier is gezocht waarop een bepaald thema, energetische kwaliteitsverbetering, 

een vaste plaats kan krijgen in het beleid van een woningcorporatie. Hartman’s inzichten kunnen daarom 

gebruikt worden in dit afstudeeronderzoek. Echter, voorliggend afstudeeronderzoek gaat niet enkel in op 

energetische kwaliteitsverbetering, maar op een brede definitie van duurzaamheid door het als integraal 

thema te beschouwen.  

Bovenstaande onderzoeken zijn vrij gedateerd. Dit onderzoek geeft daarom meer inzicht in de manier 

waarop corporaties momenteel omgaan met duurzame ontwikkeling bij beslissingen aangaande het 

vastgoed op beleid- en uitvoeringsniveau. Daarnaast wordt in dit onderzoek, zoals gezegd, gezocht naar 

een manier waarop woningcorporaties duurzaamheid kunnen verankeren in vastgoedsturing, met behulp 

van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling.  

1.7 Onderzoeksaanpak 

Om de hoofdvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden is een onderzoeksopzet ontworpen. Deze 

onderzoeksaanpak zal er toe leiden dat de informatie en relaties die noodzakelijk zijn voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag worden blootgelegd.  

1.7.1 Schematisch overzicht onderzoeksopzet 

In Figuur 3 is de onderzoeksopzet schematisch weergegeven. In de verschillende tekstvakken staat 

beschreven welke informatie nodig is om de uiteindelijke doelstelling van het onderzoek te bereiken. De 

                                                             
5
 In het afstudeeronderzoek van Plant (2009) worden vijf duurzaamheidthema’s benoemd: 1) energiebesparing, 2) 

binnenklimaat, 3) duurzame energiebronnen, 4) FSC hout en 5) zware metalen zoals koper, lood en zink. 
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pijlen tussen deze vakken geven aan welke relaties er gelegd moeten worden tussen de informatie. De 

nummers die in dit model opgenomen zijn, komen overeen met de onderzoeksvragen.  

 

Figuur 3: Onderzoeksopzet 

Onderzoeksvragen:  

1. Wat is vastgoedsturing? 

a. Hoe komt vastgoedsturing tot stand? 

b. Welke keuzes worden er gemaakt bij vastgoedsturing? 

c. Op basis van welke aspecten worden keuzes gemaakt bij vastgoedsturing? 

d. Wat voor methoden bestaan er om het beleid te vertalen naar concrete beslissingen?  

2. Wat is een handzame definitie van duurzaamheid voor woningcorporaties? 

a. Wat is duurzaamheid? 

b. Waarom voldoen de huidige instrumenten om duurzaamheid te meten niet? 

c. Welke aspecten zijn belangrijk voor een definitie van duurzame ontwikkeling voor 

woningcorporaties? 

d. Hoe hangen de aspecten uit de definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

onderling samen?  

e. Hoe kunnen de verschillende aspecten voor duurzame ontwikkeling meegenomen worden in een 

ordeningskader?  

3. Wat doen corporaties aan duurzaamheid? 

a. Hoe wordt duurzaamheid nu door corporaties meegenomen in het beleid? 

b. Welke componenten voor een duurzame ontwikkeling worden al meegenomen in het beleid van 

de woningcorporatie? 

c. Hoe wordt duurzaamheid nu door corporaties meegenomen op de werkvloer? 
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d. Welke componenten voor een duurzame ontwikkeling worden al meegenomen op de werkvloer 

van de woningcorporatie? 

e. In hoeverre komt het beleid omtrent duurzaamheid overeen met wat er in de praktijk aan 

duurzaamheid wordt gedaan? 

1.7.2 Onderzoeksmethode 

De eerste onderzoeksmethode is een literatuurstudie welke is gericht op drie onderwerpen: 1) de 

ontwikkeling en begripsvorming van duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen; 2)  

duurzaamheid bij woningcorporaties; 3) vastgoedsturing bij woningcorporaties.  

Naast de informatie uit de literatuur, worden ook verschillende interviews gehouden met experts die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van instrumenten om duurzaamheid te meten. Door middel van deze 

interviews wordt meer informatie verzameld over de manier waarop corporaties op dit moment omgaan 

met de verschillende aspecten van duurzaamheid. Daarnaast hebben de experts ervaring met de 

implementatie van duurzaamheid bij corporaties, en kunnen zij inzicht geven in de kennisbehoefte van 

corporaties om duurzaamheid te kunnen verankeren in beleid.   

Dit eerste deel van het onderzoek heeft een exploratief en grotendeels theoretisch karakter, en dient als 

basis voor het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling. 

Uit de literatuur kan basiskennis omtrent duurzaamheid en vastgoedsturing worden gehaald. Deze 

informatie is voldoende voor een eerste verkenning rondom het onderwerp van dit onderzoek. Echter, 

om een goed beeld te krijgen van hoe corporaties op dit moment omgaan met duurzaamheid, en om 

bruikbare aanbevelingen te kunnen doen over de manier waarop corporaties duurzaamheid kunnen 

verankeren in de vastgoedsturing, zal een aanvullend praktijkgericht onderzoek gedaan worden. 

Casestudies zorgen voor deze benodigde praktijkgerichte diepgang. 

De casestudies dienen meerdere doelen. Ten eerste wordt aan de hand van de theorie (het 

ordeningskader) geanalyseerd wat corporaties doen aan duurzaamheid. Dit geeft op zijn beurt weer input 

voor het ordeningskader. Door vervolgens een vergelijking te maken van wat corporaties doen aan 

duurzaamheid in het beleid en de uitvoering kunnen aan de hand van het ordeningskader voor duurzame 

ontwikkeling aanbevelingen gedaan worden voor het verankeren van duurzaamheid bij corporaties.  

Om deze doelen te behalen wordt ten eerste onderzocht hoe duurzaamheid terugkomt bij de corporaties 

in het beleid. Dit wordt bekeken vanuit de visie die corporaties zelf hebben op duurzaamheid. Vervolgens 

wordt onderzocht op basis van welke beleidsthema’s afwegingen worden gemaakt in het beleid. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling zoals deze in dit onderzoek 

wordt opgesteld. Door in de analyse niet alleen te kijken naar de visie die corporaties zelf hebben op 

duurzaamheid, maar ook het ordeningskader mee te nemen, kan getoetst worden of corporaties 

onbewust niet al meer met duurzaamheid bezig zijn dan zij zelf denken.   

Naast een analyse van het beleid van woningcorporaties wordt er in de casestudies ook gekeken naar de 

uitvoering van bepaalde activiteiten. Dit geeft inzicht in de manier waarop corporaties duurzaamheid 

daadwerkelijk meenemen in de uitvoering en hoe duurzaamheid geconcretiseerd wordt. Door een 

vergelijking te maken van uitvoering en beleid wordt gekeken of er wellicht meer gedaan wordt aan 

duurzaamheid in de uitvoering dan dat blijkt uit de manier waarop duurzaamheid wordt meegenomen in 

het beleid, of andersom. 

Door deze casestudies krijgen de corporaties een overzicht van wat ze op dit moment aan duurzaamheid 

doen, en worden aanbevelingen voor verbetering gegeven. Verder worden er op basis van deze 

casestudies uitspraken gedaan over de bruikbaarheid en eventuele aanpassingen ter verbetering van het 

ordeningskader voor duurzame ontwikkeling bij woningcorporaties. 
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De casestudies zijn enerzijds gericht op het beleid van de corporatie en anderzijds op de uitvoering van de 

activiteiten renovatie, mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en planmatig onderhoud. Voor deze 

activiteiten is gekozen gezien het grote belang die de bestaande woningvoorraad speelt bij het blijven 

voldoen aan de toekomstige woningvraag (Thomsen, 2006). Daarnaast worden er bij nieuwbouw al 

duurzaamheideisen gesteld vanuit het Bouwbesluit. Daarom is het interessanter om te kijken hoe 

duurzaam activiteiten waaraan minder duurzaamheideisen worden opgelegd door woningcorporaties 

worden uitgevoerd.  

Gezien de uiteenlopende onderwerpen in de casestudies (beleid en uitvoering van verschillende 

activiteiten) zullen de casestudies bestaan uit interviews met verschillende personen binnen de 

corporaties. De functies van deze personen lopen uiteen van beleidsmedewerker, manager vastgoed, en 

medewerkers renovatie, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud. Wegens de vele verschillende 

organisatievormen van corporaties kunnen de te interviewen personen bij iedere corporatie anders zijn. 

Naast de interviews worden ook diverse beleidsstukken van de corporaties bestudeerd. Door op 

verschillende niveaus te kijken hoe bepaalde keuzes tot stand komen, wordt een volledig beeld verkregen 

van de manier waarop de corporaties omgaan met duurzaamheid.  

In hoofdstuk 4 worden de casestudies uitgebreider beschreven.  

1.8 Adviesbureau Atrivé 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is adviesbureau Atrivé. Atrivé geeft adviezen aan organisaties met 

een maatschappelijke doelstelling op het gebied van wonen, vastgoed, zorg en welzijn. De klantenkring is 

dan ook erg breed. Woningcorporaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 

overheidsinstellingen behoren hiertoe.            

Atrivé heeft veel ervaring met adviesvragen van woningcorporaties, op het gebied van strategie, 

organisatie, financiën, vastgoedmanagement, human resources etc. Hiervoor zijn binnen Atrivé 

verschillende adviesgroepen aanwezig. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de adviesgroep Bouw- en 

Vastgoedmanagement. Echter, ook andere adviesgroepen en kennisteams binnen Atrivé zijn betrokken 

geweest bij het onderzoek, om zoveel mogelijk praktijkkennis te vergaren over de onderwerpen 

duurzaamheid en vastgoedsturing.  

Reinier van der Kuij is vanuit Atrivé de begeleidende mentor. Hij is adviseur binnen de adviesgroep Bouw- 

en Vastgoedmanagement. Naast zijn adviesfunctie bij Atrivé is hij ook bezig met een promotieonderzoek 

aan de TU Delft. Binnen dat onderzoek wordt gezocht naar de achtergronden van en een theoretisch 

framework voor de balans tussen visie, ambitie en organisatie-inrichting van corporaties op het gebied 

van vastgoedontwikkeling.             

Reinier van der Kuij heeft vanuit zijn kennis als adviseur en onderzoeker dit afstudeeronderzoek begeleid, 

door aanwijzingen te geven over de onderzoeksaanpak en relaties tussen de verschillende 

hoofdonderwerpen uit het onderzoek.  

  

 

 

 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

12 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

13 

2 Beleidvorming omtrent vastgoed 
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe duurzaamheid verankerd kan worden in vastgoedsturing. Om 

die reden zal in dit hoofdstuk nader ingegaan worden op vastgoedsturing. Daarna zal de relatie tussen het 

beleid en de uitvoering nader worden toegelicht in paragraaf 2.2. Om duurzaamheid te verankeren in een 

organisatie moet het namelijk niet alleen in beleid worden opgenomen, maar moet het beleid ook 

geïmplementeerd worden in de uitvoering. Uit onderzoek blijkt echter dat er in de praktijk vaak een gat 

zit tussen beleid en uitvoering (Nieboer, 2009; Dankert, 2009).  

2.1 Vastgoedsturing 

Sinds het begin van de jaren negentig is de rol van woningcorporaties sterk veranderd. Dit is het gevolg 

van de toenmalige tendens in het beleid van de overheid van deregulering en privatisering. Ook de sociale 

huursector is in die periode verzelfstandigd. Dit is het gevolg van de zogenaamde ‘bruteringsoperatie’ in 

1995. Hierbij zijn de nog uitstaande overheidsleningen aan woningcorporaties weggestreept tegen de 

subsidieverplichtingen van de overheid (Boerema, 2005). Woningcorporaties hebben vanaf dan een 

grotere verantwoordelijkheid voor hun financiële huishouding, en opereren sindsdien als commerciële 

instellingen met een maatschappelijke taak. Het vastgoed is voor corporaties een financieringsmiddel 

geworden voor toekomstige activiteiten. Om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen 

en om te kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke taak, moeten corporaties het vastgoed goed 

inzetten. Waar voorheen de overheid verantwoordelijk was voor het voorraadbeleid en corporaties het 

beheer voor hun rekening namen, liggen sinds 1995 de beleidsvraagstukken omtrent het vastgoed dus bij 

de corporaties. Hierdoor is het begrip ‘strategisch voorraadbeleid’ ontstaan. In het strategisch 

voorraadbeleid komt de vraag aan bod hoe de gewenste woningportefeuille samengesteld moet zijn om 

aan de toekomstige woningvraag te kunnen voldoen, en welke acties er genomen moeten worden op 

complexniveau om die gewenste samenstelling van de woningportefeuille te bereiken (Nieboer, 2005; 

Eskinasi, 2006). Het strategisch voorraadbeleid is aan het begin van deze eeuw een belangrijk 

beleidsthema van corporaties (Heeger en Nieboer, 2003), waarmee zij een meer marktgerichte werkwijze 

hebben ontwikkeld. 

Van den Broeke (1998) definieert het strategisch voorraadbeleid als: ‘Alle activiteiten die een 

woningbeheerder in onderlinge samenhang als onderdeel van een markgerichte, strategische en integrale 

visie ontplooit. Ze hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en langere termijn in overeenstemming 

te houden en/of te brengen met de zich ontwikkelende marktvraag en bedrijfsdoelen van de verhuurder.’ 

Het strategisch voorraadbeleid wordt gekarakteriseerd door (van den Broeke, 1998):  
1) een specificatie van beleidsdoelen ten aanzien van de woningvoorraad (bijvoorbeeld over de 

omvang en samenstelling ervan), een uitwerking van een aanpak om deze doelen te 

verwezenlijken en een specificatie van de daarvoor ter beschikking staande middelen; 

2) een integrale benadering van de woningvoorraad: primair aandacht voor de samenstelling van 

het woningbezit (portefeuillebenadering), secundair voor de individuele complexen; 

3) integratie van beleid: diverse beleidsonderdelen, zoals technisch beheer, financiën en verhuur, 

worden op elkaar afgestemd; 

4) een marktgerichte benadering, inspelend op de dynamiek in de woningvraag.  

 

Zoals uit de definitie van Van den Broeke blijkt, heeft het strategisch voorraadbeleid een integraal 

karakter binnen de corporaties. De voorgestelde acties om tot de gewenste portefeuillesamenstelling te 

komen moeten namelijk passen binnen de financiële en organisatorische kaders waarmee de corporatie 
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werkt. Gezien de complexe aard van het strategisch voorraadbeleid, zijn er door de jaren heen 

verschillende procesmodellen ontwikkeld voor het opstellen van een dergelijk beleid. 

Ondanks het gevarieerde aanbod van procesmodellen voor het ontwikkelen van vastgoedbeleid blijkt uit 

onderzoek van Nieboer (2004) naar het strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties, dat de 

procesmodellen niet overal worden gebruikt. Van de negen geïnterviewde corporaties in het onderzoek 

van Nieboer, hadden slechts twee corporaties een ‘officieel’ procesmodel geïmplementeerd. Andere 

corporaties gebruikten een eigen procesmodel, gedeeltelijk een procesmodel of stelden het (strategisch) 

voorraadbeleid op zonder procesmodel.  

De constatering dat corporaties verschillende methodes hebben voor het opstellen van het 

vastgoedbeleid heeft ook implicaties voor dit onderzoek, aangezien het doel van het onderzoek is om 

duurzaamheid te verankeren in de algehele bedrijfsvoering omtrent het vastgoed van corporaties. Er zal 

een keuze gemaakt moeten worden welk procesmodel in dit onderzoek verder als basis gebruikt wordt. 

Volgens Nieboer & Straub (2003) houdt het Atrivé-vijflagenmodel (één van de procesmodellen) meer 

rekening met de organisatorische verankering van het vastgoedbeleid, dan andere procesmodellen. Het 

proces waarin de vijf lagen uit het Atrivé-vijflagenmodel worden doorlopen heet vastgoedsturing 

(Eskinasi, 2006). Bij het afstudeerbedrijf ‘Atrivé’ wordt ook het vijflagenmodel voor vastgoedsturing als 

procesmodel gebruikt. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om het model voor vastgoedsturing te 

gebruiken als basis voor het verankeren van duurzaamheid. Ondanks dat in dit onderzoek de nadruk zal 

liggen op vastgoedsturing, zullen de uitkomsten toch grotendeels generaliseerbaar zijn naar de 

procesmodellen voor het strategisch voorraadbeleid. Dit komt doordat het strategisch voorraadbeleid een 

onderdeel is in vastgoedsturing, zoals hierna zal blijken (Eskinasi, 2006).  

Uit onderzoek van Eskinasi (2006) blijkt dat de procesmodellen voor het ontwikkelen van het strategisch 

voorraadbeleid die tot dan toe zijn ontwikkeld in de praktijk te weinig gekoppeld zijn aan de visie en 

missie van de corporatie. Daarnaast concludeert Eskinasi dat de modellen voor het ontwikkelen van 

strategisch voorraadbeleid onvoldoende helpen bij de organisatorisch verankering van het 

voorraadbeleid. Nieboer & Straub (2003) onderschrijven deze conclusie op basis van een onderzoek naar 

de ontwikkeling van voorraadbeleid bij corporaties. Om die reden heeft Eskinasi een nieuw model 

ontwikkeld. Voor dit nieuwe denkmodel heeft Eskinasi de term ‘vastgoedsturing’ geïntroduceerd. Het 

model is gebaseerd op het INK-management model6 (Eskinasi, 2006). 

In vergelijking met het strategisch voorraadbeleid schenkt vastgoedsturing meer aandacht aan de 

scheiding tussen strategie en beleid. Dat wil zeggen dat er meer aandacht is voor de vertaling van de 

bedrijfsmissie (lange termijn doelstelling) naar een kader voor de uitvoering voor de korte termijn. Op die 

manier wordt de portefeuillestrategie dus opgesteld vanuit de strategie van de corporatie. Door het 

opstellen van een goede portefeuillestrategie wordt er vervolgens een kader gecreëerd waaraan het 

voorraadbeleid getoetst kan worden (Eskinasi, 2006). Daarnaast ligt er in vastgoedsturing meer nadruk op 

de vertaling van het voorraadbeleid naar andere bedrijfsprocessen als verhuur en onderhoud. Op die 

manier wordt vastgoedsturing integraal verankerd in de processen binnen de corporatie (Eskinasi, 2006).

   

Vastgoedsturing gaat verder dan slechts het voorraadbeleid, ook onderwerpen als voorraadbeheer en 

exploitatie maken onderdeel uit van vastgoedsturing. Dit onderscheid met strategisch voorraadbeleid is 

                                                             
6
 De kern van het INK-management model is werken aan samenhang en groei van verschillende aandachtsgebieden uit het 

model. Deze aandachtsgebieden bestaan uit vijf organisatiegebieden (leiderschap, strategie en beleid, management van 

medewerkers, management van middelen en management van processen), vier resultaatgebieden (medewerkers, klanten 

en partners, maatschappij, bestuur en financiers) en één extra aandachtsgebied: verbeteren en vernieuwen. Dit laatste 

aandachtsveld vormt een belangrijk onderdeel van het model. (INK, 2009) 
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duidelijk uit te leggen aan de hand van terminologie die gebruikt wordt door vastgoedbeleggers. 

Vastgoedbeleggers maken onderscheid in drie niveaus van vastgoedbeheer (zie Figuur 4). Deze niveaus 

zijn portfoliomanagement, asset management en property management.  

In het portfolio management ligt de 

nadruk op het bepalen welk deel van het 

vermogen men gaat beleggen in de 

voorraad. Daarnaast wordt geanalyseerd 

hoe de gewenste woningvoorraad er uit 

ziet, en wat de veranderopgave is. In het 

asset management worden vervolgens 

de individuele complexen beoordeeld. 

Op basis van deze beoordeling wordt 

bepaald wat er met een complex gaat 

gebeuren. Op het onderste niveau, het 

property management, staan de 

dagelijkse beheer- en verhuuractiviteiten 

centraal (Nieboer & Straub, 2003). 

Bij het strategisch voorraadbeleid ligt het zwaartepunt op het portfolio- en asset management. Echter, bij 

vastgoedsturing gaat het over alle drie de niveaus van vastgoedmanagement (Eskinasi, 2006). Volgens 

Eskinasi (2006) gaat vastgoedsturing “niet alleen over de samenhang van de inhoud, maar ook over de 

aansturing van de organisatie en de processen. Het einddoel is om de juiste samenhang te brengen in alle 

vastgoedgerelateerde processen, zodat de middelen op de juiste manier worden omgezet in eindresultaten 

en waardering door klant en maatschappij” (Eskinasi, 2006, blz 42). 

Het sturingsmodel voor vastgoedsturing van Eskinasi, ook bekend als het Atrivé-vijflagenmodel (zie Figuur 

5), beschrijft de samenhang tussen de vijf lagen die een rol spelen binnen de vastgoedsturing. De vijf 

lagen worden niet lineair doorlopen, maar vormen een cyclisch en integraal proces van verbeteren en 

vernieuwen zoals dat in het INK-model beschreven staat (Eskinasi, 2006). De vijf lagen worden hieronder 

beschreven. 

Figuur 5: Atrivé-vijflagenmodel voor vastgoedsturing (Eskinasi, 2006) 

  Figuur 4: Types vastgoedmanagement (Rigo, 2007) 
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Toekomstvisie & Missie: In de toekomstvisie en missie wordt vastgelegd waar de corporatie voor staat en 

gaat. Hierbij gaat het vooral om hoe de corporatie de toekomst voor zich ziet, en wat voor doelen zij 

nastreeft. De toekomstvisie en missie worden verwoord in het ondernemingsplan. 

Portefeuillestrategie: Bij de portefeuillestrategie draait het om de vertaling van strategische oriëntatie 

van de corporatie (de toekomstvisie en missie) naar de gewenste samenstelling van de 

vastgoedportefeuille. Welke veranderopgave ligt er voor de corporatie? Hoe beweegt de markt zich? En 

wat voor risico’s brengt dit met zich mee? 

Voorraadbeleid: Het kader voor het voorraadbeleid is gelegd door het ondernemingsplan en de 

portefeuillestrategie. In het voorraadbeleid wordt de strategie van de corporatie uitgewerkt in een 

concreet activiteitenplan voor de individuele complexen binnen de woningvoorraad. Dit gebeurt op een 

integrale manier; aspecten zoals markt, prijs, kwaliteit, en omgeving komen hierbij allen aan bod om tot 

een samenhangend plan te komen.  

Beheerplannen: De hoofdstrategieën per wijk of complex zijn bekend als gevolg van het doorlopen van de 

voorgaande lagen. Het is belangrijk om deze hoofdstrategieën te implementeren in de organisatie. 

Hiervoor zijn de beheerplannen nodig, waarin de strategie van de corporatie wordt vertaald naar een 

handzaam werkkader voor de uitvoering van het voorraadbeleid. Voor medewerkers vormen de 

beheerplannen een communicatiemiddel over beheren. 

Projecten en processen: Hierbij gaat het om de organisatorische verankering van vastgoedsturing. 

Wanneer vastgoedsturing wordt gekoppeld aan processen en projecten zoals onderhoud, renovatie en 

nieuwbouw, maar ook aan processen van verhuur en communicatie worden strategie en beleid 

daadwerkelijk opgenomen in de dagelijkse processen. Door alle processen op één lijn te brengen wordt 

de kwaliteit van de vastgoedsturing steeds beter.  

2.2 Van beleid naar beheer en onderhoud 

Eerder is beschreven hoe met behulp van het Atrivé-vijflagenmodel vastgoedsturing kan worden 

ontwikkeld. Hierbij kwam naar voren dat afstemming tussen de missie & visie en het voorraadbeleid, en 

afstemming tussen het voorraadbeleid en de bedrijfsprocessen erg belangrijk is voor een goede 

vastgoedsturing. Hierbij is nog niet uitgelegd op welke manier deze organisatorische verankering in de 

praktijk ingericht kan worden. Aan de hand van Figuur 6 wordt dit besluitvormingsproces beschreven.  

 

 

Beleidslabel 

Onderhoudsniveau 

Consolideren 

Doorexploiteren Versterken Renderen 

Plus 

Basis Basis Basis 

Plus 

Desinvesteren 

Verkopen Slopen Leegstand 

Minimum 

Basis 

Minimum Minimum 

Investeren 

Aankoop Nieuwbouw Renoveren 

Minimum 

Na 

renovatie 

Basis of 

Plus 

Na nieuwbouw of 

aankoop 

Basis of Plus 

Figuur 6: Schema van toekomstperspectief naar beheer (NTA 8026, 2009) 

Strategielabel 
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Op basis van de verwachte toekomstige marktvraag en de gestelde bedrijfsdoelen worden aan de 

vastgoedportefeuille strategielabels gehangen. Deze strategielabels geven op hoofdlijnen aan wat er met 

een deelportefeuille 7  gaat gebeuren. In de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8  8026 

‘Vastgoedsturing en conditiemeting’ worden drie strategielabels onderscheiden om het 

toekomstperspectief uit te drukken. Het eerste label is consolideren. Wanneer een deelportefeuille dit 

strategielabel krijgt, wil dat zeggen dat er geen ingrijpende veranderingen zullen worden gemaakt. Het 

tweede strategielabel is desinvesteren. In het deel van de voorraad dat dit label krijgt zal niet meer 

geïnvesteerd worden. Het verliest daarmee zijn functie of het wordt afgestoten. Wanneer een 

deelportefeuille het derde strategielabel ‘investeren’ krijgt, betekent dit dat de betreffende 

deelportefeuille ingrijpend gewijzigd zal worden of dat er complexen worden toegevoegd aan de 

portefeuille.   

Nadat het toekomstperspectief van de deelportefeuilles is bepaald, kan het strategielabel worden 

vertaald naar een label op complexniveau. Dit wordt in de NTA 8026 het beleidslabel genoemd. Een 

andere benaming hiervoor is complexstrategie. Deze complexstrategieën worden bepaald door een 

analyse aan de hand van verschillende beleidsthema’s, zoals onder andere prijs, kwaliteit en omgeving. In 

Figuur 5 is te zien hoe de beleidslabels aansluiten bij de verschillende strategielabels. Wanneer een 

deelportefeuille bijvoorbeeld is aangewezen voor desinvesteren, dan betekent dit dat voor een 

individueel complex in die deelportefeuille gekozen kan worden voor sloop, verkoop of leegstand. 

Één van de beleidsabels die in dit onderzoek extra aandacht krijgt, is ‘renoveren’. Volgens de NTA 8026 is 

renoveren: “het ingrijpend aanpassen van het object aan de eisen vanuit het gebruik”. Bij renovatie gaat 

het (anders dan bij onderhoud) om het verbeteren van de kwaliteit van het bezit. 

Voor een goede vertaling van het beleid naar maatregelen, kunnen de verschillende beleidslabels 

uitgewerkt worden naar de thema’s die voor de corporatie van belang zijn. Op deze manier ontstaat er 

een overzicht van ingrepen die verplicht gesteld, geadviseerd of uitgesloten worden bij een bepaald 

beleidslabel. Daarnaast kan hierbij ook per beleidslabel het verplichte en eventueel gewenste 

onderhoudsniveau vastgelegd worden. Uit onderzoek van Vijverberg (2005) blijkt dat 60% van de 

corporaties verschillende onderhoudsniveaus gebruikten voor verschillende beleidslabels. Een voorbeeld 

is een onderscheid in drie onderhoudniveaus zoals beschreven in de eerder genoemde NTA 8026, 

minimum-, basis- en plusniveau. In Figuur 6 wordt bijvoorbeeld een minimum onderhoudsniveau 

voorgeschreven wanneer een complex is aangewezen voor sloop. Door deze differentiatie van 

onderhoudsniveaus wordt er bespaard op het onderhoud. Niet alle complexen hoeven namelijk te 

voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen.  

Een hulpmiddel om in de praktijk met de verschillende onderhoudsniveaus te werken zijn conditiescores. 

Op complex- of bouwdeelniveau kunnen conditiescores bepaald worden op verschillende 

beleidsparameters. Deze scores worden vergeleken met de gewenste conditiescores vanuit de 

onderhoudsniveaus (voor ieder onderhoudsniveau is vastgelegd welke conditiescores gewenst zijn). 

Wanneer de huidige en gewenste conditiescores niet met elkaar overeenkomen, zal dit moeten leiden tot 

het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zodat de gewenste conditiescore wel behaald wordt.   

                                                             
7
 Een deelportefeuille is een deel van de voorraad van een corporatie die is gegroepeerd op basis van overeenkomstige 

eigenschappen. 

8
 Een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) is een afspraak opgesteld door het Nederlandse-Normalisatie Instituut. Op 

verzoek van het bedrijfsleven worden er in deze zogeheten NTA’s aanbevelingen gedaan over specificaties of 

werkmethoden die direct breed kunnen worden gebruikt. Een NTA heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar na 

publicatiedatum. 
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De conditiescores op complexniveau kunnen op deze manier een basis vormen voor afwegingen in het 

voorraadbeleid. Door deze koppeling tussen conditiescores en de verschillende onderhoudsniveaus (die 

op hun beurt weer gekoppeld zijn aan de complexstrategieën) is er dus een koppeling tussen het 

voorraadbeleid en de onderhoudsbegroting verkregen.  

2.2.1 Onderhoudstypen 

Onderhoud is één van de belangrijkste onderdelen van vastgoedbeheer. Onderhoud kan er voor zorgen 

dat een gebouw blijft voldoen aan de eisen die de gebruikers stellen aan het gebouw. Hierdoor kan de 

levensduur van het gebouw worden gewaarborgd.  

Onderhoud wordt gedefinieerd door Borst et al (2006) als: “Het geheel aan maatregelen dat noodzakelijk 

is om de gebruikswaarde (het beheerdoel) en de goede vervulling van de functie van het vastgoed te 

waarborgen gedurende de economische levensduur (exploitatieperiode).” Bij onderhoud gaat het dus om 

het uitvoeren van preventieve en correctieve maatregelen om het vastgoed op de vereiste basiskwaliteit 

te houden. Vaak wordt er in verband met onderhoud ook gesproken over investeringen in het vastgoed. 

Echter, bij onderhoud aan vastgoed gaat het primair over het uitvoeren van maatregelen waardoor de 

geplande levensduur van een woning of complex niet wordt verlengd, maar in stand wordt gehouden. 

Er zijn verschillende manieren en momenten waarop onderhoud kan worden uitgevoerd. Globaal worden 

er doorgaans drie typen onderhoud onderscheiden naar het moment van uitvoering. Dit zijn planmatig 

onderhoud, mutatieonderhoud en klachten- en storingsonderhoud. Planmatig onderhoud is hierbij het 

onderhoud dat op de lange termijn is gepland en is vastgesteld in een onderhoudsplan. Het gaat hierbij 

om activiteiten zoals schilderwerk en dakbedekking. Mutatieonderhoud is het onderhoud dat wordt 

gedaan wanneer een woning vrijkomt. Het gaat hierbij om het aanpassen van een woning zodat hij 

voldoet aan het minimum gewenste kwaliteitsniveau van de corporatie. Vaak ook wordt op moment van 

mutatie de kwaliteit van de woning aangepast zodat hij geschikt is voor bijvoorbeeld een andere 

doelgroep. Hierbij wordt dan vaak gesproken over mutatieonderhoud, terwijl dit strikt genomen geen 

onderhoud is. Het gaat hierbij immers om woningverbetering en niet om instandhouding. Als laatste is er 

het klachten- en storingsonderhoud. Hierbij gaat het om reparatieverzoeken van huurders die bij de 

corporatie binnenkomen. 

2.3 Conclusie 

In dit onderzoek is er voor gekozen om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsprocessen van een 

corporatie met behulp van de vijf lagen van vastgoedsturing. De reden hiervoor is dat in dit model het 

belang van de afstemming tussen beleid en uitvoering wordt benadrukt. Aangezien men met beleid en 

uitvoering één en dezelfde doelen wil bereiken (namelijk de doelen die in de missie en toekomstvisie zijn 

verwoord), zullen beleid en uitvoering op elkaar afgestemd moeten worden. Op die manier voorkom je 

dat er een gat ontstaat tussen wat er in beleid staat geschreven en in de uitvoering wordt gedaan, en 

wordt op een gerichte wijze gewerkt aan het behalen van de doelen.   

Om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsprocessen van een corporatie, zal het daarom in alle lagen 

van vastgoedsturing een rol moeten spelen. Het ordeningskader van duurzame ontwikkeling dat in dit 

onderzoek wordt gemaakt, moet hierbij helpen. Op die manier wordt er in beleid én uitvoering op een 

eenduidige manier omgegaan met een breed en abstract begrip als duurzaamheid.  
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3 Wat is duurzaamheid? 
In dit hoofdstuk wordt allereerst het begrip duurzaamheid uitgelegd. In de twee paragrafen die daarop 

volgen zal kort ingegaan worden op de beleidsontwikkeling rondom duurzame ontwikkeling en duurzaam 

bouwen. Dit omdat duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen manieren zijn om tot duurzaamheid te 

komen. Door de beleidsontwikkeling in kaart te brengen wordt een beter inzicht gegeven in wat er onder 

deze begrippen wordt verstaan en hoe ze door de jaren heen zijn gevormd. Voor een uitgebreide 

omschrijving van de beleidsontwikkelingen wordt verwezen naar Bijlage 1.   

Vervolgens worden maatregelpakketten en instrumenten om duurzaamheid te meten beschreven. Ten 

slotte wordt op basis van de voorgaande informatie een definitie van duurzame ontwikkeling voor 

woningcorporaties gevormd.  

3.1 Duurzaamheid 

Duurzaamheid. Tik het woord in bij Google en het resultaat is een lijst met activiteiten die duurzaam 

uitgevoerd kunnen worden. Een kleine greep hieruit is duurzaam sparen, kamperen, bouwen, 

consumeren, ondernemen, reizen, energie opwekken, inkopen, beleggen, produceren, …,etcetera. 

Duurzaamheid lijkt een gevestigd begrip te zijn in de huidige maatschappij. Echter, consensus over wat 

duurzaamheid precies betekent is er niet. Stel de vraag ‘wat is duurzaamheid?’, en de één antwoordt met 

het verminderen van de belasting op het milieu terwijl een ander antwoordt met bestendigheid, 

betrouwbaarheid of stabiliteit. Hieruit blijkt dat er nog geen overeenstemming bestaat over wat 

duurzaamheid nu werkelijk is. Dit heeft te maken met het feit dat duurzaamheid vanuit een grote 

diversiteit aan situaties en contexten benaderd wordt. Deze verschillende perspectieven leiden ertoe dat 

er een verscheidenheid bestaat aan definities, werkwijzen en richtlijnen over en voor duurzaamheid 

(Vanegas, 2003). 

Vaak worden de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling door elkaar gebruikt. Dit komt 

waarschijnlijk doordat er geen algemeen geaccepteerde definitie bestaat van duurzaamheid.   

Van duurzame ontwikkeling is wel een algemeen geaccepteerde definitie. Duurzame ontwikkeling is in het 

rapport ‘Our common future’ (1987) gedefinieerd als: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van 

de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te 

kunnen voorzien te beperken’ (World Commission on Environment and Development, 1987). 

Duurzaamheid is daarbij dus de situatie waarin toekomstige generaties in hun behoeften kunnen 

voorzien, zonder dat de mogelijkheden voor het ‘hier’ en ‘nu’ worden beperkt. 

3.2 Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling is geïntroduceerd in het rapport ‘Our common future’, ook wel bekend als het 

Brundtland-rapport, dat in 1987 is uitgegeven door de World Commission on Environment and 

Development van de VN. In dit rapport staat beschreven dat milieuproblematiek in relatie met armoede 

en economische ontwikkeling gezien moet worden. Door de kwaliteit van groei te vergroten worden 

milieuproblemen en armoede bestreden, en komt een duurzame ontwikkeling tot stand. Hoe in dat 

rapport het begrip duurzame ontwikkeling is gedefinieerd is in voorgaande paragraaf beschreven. De 

definitie uit het rapport ‘Our common future’ is beter bekend als de definitie van Brundtland (World 

Commission on Environment and Development, 1987). 
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Een definitie die aansluit bij de 

opvattingen van Brundtland en de 

afspraken gemaakt in Rio de Janeiro 

(1992) over duurzame ontwikkeling is die 

van John Elkington. Hij beschrijft in zijn 

boek ‘Cannibals with Forks: Triple Bottom 

Line of 21st Century Business’ (1998) dat 

om tot een duurzame ontwikkeling te 

kunnen komen een integrale benadering 

nodig is. Deze benadering bestaat 

volgens Elkington uit het evenwicht 

tussen de aspecten People (mensen), 

Planet (milieu) en Profit (winst) (zie 

Figuur 7). Later is Profit veranderd in 

Prosperity, om de nadruk meer te leggen 

op maatschappelijke winst. Deze definitie van duurzame ontwikkeling wordt ook wel Triple P genoemd 

(Elkington, 1998). 

Ook de Europese Unie ziet duurzame ontwikkeling als één van de speerpunten. Het heeft daarom in 2001 

een Europese Duurzaamheidstrategie (EU Sustainable Development Strategy (SDS)) aangenomen. 

Hoofdthema’s in deze strategie zijn ‘klimaatverandering en schone energie’, ‘duurzaam vervoer’, 

‘duurzame consumptie & productie’, ‘behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen’, ‘volksgezondheid’, 

‘sociale insluiting, demografie en migratie’ en ‘wereldwijde uitdagingen op het gebied van armoede en 

duurzame ontwikkeling’ (Raad van de Europese Unie, 2006).  

Als reactie op het in 1987 verschenen Brundtland-rapport, zijn er vanaf 1988 ook in Nederland diverse 

beleidsstukken over duurzame ontwikkeling opgesteld. Hierin werd met een brede focus naar de 

milieuproblematiek gekeken, door ook te kijken naar economische groei en welvaart, net zoals in het 

Brundtland-rapport werd omschreven.  

In het huidige Nationale Milieubeleidsplan (NMP4), ligt de focus op het hier en nu, en het elders en later. 

Door middel van een integrale benadering wil het VROM dat het beleid over dertig jaar een bijdrage heeft 

geleverd aan ‘een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale 

natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu 

en elders en later.’ (VROM, 2001) 

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van het beleid omtrent duurzame ontwikkeling in 

Nederland tot dan toe, blijkt dat de hoofdthema’s uit duurzame ontwikkeling milieu, klimaat en energie 

zijn (Laverman, 2009). Wel wordt hierbij ook de sociale en economische kwaliteit in ogenschouw 

genomen. 

3.2.1 Samenvattend 

In deze paragraaf is beknopt uiteengezet hoe het begrip duurzame ontwikkeling zich de afgelopen 

decennia heeft ontwikkeld. Het startpunt was de Brundtland-definitie die in 1987 is opgesteld. Door het 

gemaakte beleid betreffende duurzame ontwikkeling op mondiaal en nationaal niveau uiteen te zetten, is 

in kaart gebracht hoe het begrip zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Hieruit is gebleken dat het bij 

een duurzame ontwikkeling over meer gaat dan enkel het milieu. Waar voorheen de focus in het beleid 

betreffende duurzame ontwikkeling toch nog grotendeels op het milieu lag, is dat door de jaren heen 

meer verschoven. Sociale- en economische kwaliteit worden nu steeds meer ook als aandachtpunt 

opgenomen in het beleid betreffende duurzame ontwikkeling.  

Figuur 7: Duurzame ontwikkeling als Triple P (Senternovem, 2008b) 
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3.3 Duurzaam bouwen 

Beschreven is hoe het begrip duurzame ontwikkeling is ontstaan en hoe het beleid omtrent dit thema is 

gevormd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat duurzame ontwikkeling een breed en abstract begrip is 

wat geconcretiseerd moet worden om werkelijk toepasbaar te zijn. De context waarin het begrip gebruikt 

gaat worden is hierbij belangrijk. In de bouwsector richt men zich op duurzaam bouwen om bij te dragen 

aan duurzaamheid. 

In paragraaf 3.3.1 wordt de ontwikkeling van het duurzaam bouwen beleid in Nederland summier 

beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 3.3.2 enkele definities van duurzaam bouwen gegeven. Ten 

slotte worden maatregelpakketten en instrumenten voor duurzaam bouwen besproken. 

3.3.1 Ontwikkeling duurzaam bouwen  

Voordat het begrip duurzaam bouwen ontstond, had men al op kleine schaal aandacht voor milieubewust 

bouwen. Dit vooral naar aanleiding van het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome ‘Grenzen 

aan de groei’. Hierin werd de samenhang tussen economische groei en het milieu beschreven. De 

prognose die werd geschetst was dat zonder enige maatregelen de voedselvoorraden en grondstoffen in 

korte tijd zouden opraken (Hal et al., 2000).   

De energiecrisis, een jaar na het verschijnen van het rapport van de Club van Rome, leidde tot extra 

belangstelling voor energiebesparing. Doordat nu niet alleen ecologische- maar ook economische 

motieven meespeelden, werd door de rijksoverheid een nieuw energiebeleid geformuleerd. Één van de 

acties van de overheid was de invoering van de PREGO-regeling in 1980. Deze regeling had als doel 

energiebesparing in de gebouwde omgeving te stimuleren door het geven van subsidies aan 

proefprojecten (Hal et al., 2000). 

In de jaren ’90 kwam het besef dat duurzaam bouwen meer was dan het thema energiebesparing. Dit 

kwam onder meer door het Brundtland-rapport en door het eerste Nationaal Milieubeleidsplan in 

Nederland als reactie op Brundtland. Bij het Nationaal Milieubeleidsplan-Plus uit 1990 zat zelfs een bijlage 

Duurzaam Bouwen. Hierin werd gedefinieerd dat duurzaam bouwen ‘erop is gericht om gezondheids- en 

milieueffecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te reduceren’ (Hal et 

al., 2000, blz. 8). Duurzaam bouwen werd vanaf toen breder gezien dan louter energiebesparing.  

In 1999 werd vervolgens door de overheid het Beleidsprogramma Duurzaam Bouwen 2000-2004 

opgesteld. De aandacht in deze nota ging vooral uit naar het stellen van randvoorwaarden aan duurzaam 

bouwen. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2000-2002 werd de strategie om de ambities uit het 

Beleidsprogramma te realiseren uitgestippeld. Na de looptijd van het Uitvoeringsprogramma vond een 

evaluatie plaats om te kijken of de ambities uit het Beleidsprogramma gehaald konden worden (Hal et al, 

2000). Er is op dat moment besloten tot een bijstelling van het beleid. Vanaf dan richt duurzaam bouwen 

zich op energiebesparing, materiaalgebruik en gezondheid (VROM, n.d. b). 

In de daaropvolgende jaren komt energiebesparing weer hoger op de agenda. De reden hiervoor is het 

Kyoto protocol. Ondanks dat dit verdrag al uit 1997 stamt, is het protocol pas in 2005 officieel in werking 

getreden met de ondertekening van het protocol door Rusland. Hiermee werd de toezegging van 

Nederland om in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% terug te dringen ten 

opzichte van basisjaar 1990 ook realiteit (Senternovem, 2009a).  

In 2007 is verder door het kabinet het werkprogramma ‘Schoon & Zuinig’ gepubliceerd. Hierin staan de 

ambities van de overheid met betrekking tot het verminderen van het energieverbruik en CO2-uitstoot en 

het gebruik van duurzame energie beschreven. Één van de sectoren die aandacht krijgt in dit plan is de 

bouwsector. Hiervoor wordt een ambitie uitgesproken om in 2020 een CO2-reductie van 6 tot 11 Megaton 
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in de gebouwde omgeving te behalen (VROM, 2007). Voorbeelden van maatregelen om de ambitie uit 

‘Schoon & Zuinig’ te behalen zijn het aanscherpen van de energieprestatie van nieuwbouw en het 

verplichten van een energielabel9 bij mutatiemomenten bij de bestaande bouw vanaf januari 2008 

(VROM, 2007). Sinds januari 2009 is het ook voor woningcorporaties verplicht aan nieuwe huurders een 

energielabel te overhandigen (Senternovem, 2009b).  

3.3.2 Definities duurzaam bouwen  

In voorgaande paragraaf is beschreven hoe het beleid omtrent ‘duurzaam bouwen’ zich de afgelopen 

jaren heeft ontwikkeld. Om een nog beter inzicht te verkrijgen in de verschillende definities die bestaan 

van duurzaam bouwen, worden er hieronder nog enkele beschreven, alvorens tot het opstellen van de 

definitie over te gegaan die in dit onderzoek wordt gebruikt. 

Bij het Nationaal Milieubeleidsplan-Plus uit 1990 zat een bijlage Duurzaam Bouwen. Hierin werd 

gedefinieerd dat duurzaam bouwen ‘erop is gericht om gezondheids- en milieueffecten als gevolg van het 

bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te reduceren’. 

In 1996 is het Nationaal Dubo Centrum opgericht. De eerste taak van dit centrum was het formuleren van 

een heldere definitie van duurzaam bouwen: ‘Bouwen op een manier waarbij aan de huidige vraag 

voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor andere volkeren en toekomstige generaties te beperken. 

Hiertoe dienen de milieu- en gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de gebouwde 

omgeving, de bouw en het gebruik (inclusief sloop) zodanig te worden betrokken dat de draagkracht van 

het milieu in ieder geval behouden blijft of wordt 

verbeterd.’ (Senternovem, 2009a). Deze definitie 

is afgeleid van de definitie van duurzame 

ontwikkeling die in het Brundtland-rapport is 

gepresenteerd. 

Gebaseerd op de Triple P-gedachte van 

duurzame ontwikkeling, is de Quadruple P 

ontwikkeld voor duurzaam bouwen. Aan de drie 

oorspronkelijke P’s wordt hierbij een vierde P 

toegevoegd voor ‘Project’. Deze P staat voor de 

ruimtelijke kwaliteit. Duurzaam bouwen richt zich 

volgens deze gedachte op de milieukwaliteit 

(Planet), de sociale kwaliteit (People), de 

economische kwaliteit (Profit) en de ruimtelijke 

kwaliteit (Project) (zie Figuur 8) (Duijvestein, 

2003).   

De tetraëder zoals geïllustreerd is met de vier P’s 

kan ook vertaald worden naar duurzaam wonen 

in een duurzaam gebouwde omgeving. Hierbij staat People voor ‘woonkwaliteit’ en Prosperity voor 

‘betaalbaarheid’. Planet en Project blijven hetzelfde, respectievelijk milieukwaliteit en ruimtelijke 

kwaliteit (Duijvestein, n.d.).  

                                                             
9
 Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het label  heeft een range  van G-label (zeer inefficiënt) tot A-

label (zeer energiezuinig). Aan het energielabel is het Energie Prestatie Advies gekoppeld. In dit advies staan mogelijke 

verbetermaatregelen om het energieverbruik van een woning te verminderen. (Senternovem, 2009b)  

Figuur 8: Tetraëder van duurzaam bouwen (Duijvestein, 
2003) 
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De duurzaam bouwen tetraëder kan nog uitgebreid worden met een vijfde kwaliteit. Dit wordt uitgelegd 

in het rapport ‘Duurzaam Leefbaar’ van de GIDO Stichting (2002). Volgens dit rapport moet ook nadruk 

gelegd worden op de proceskwaliteit om te komen tot een duurzame woonomgeving. Met 

proceskwaliteit wordt hier bedoeld dat alle betrokken actoren gedurende het gehele proces van bouwen 

én wonen met elkaar moeten communiceren en samenwerken. Doordat bij de verschillende actoren het 

punt van aandacht ergens anders in het proces ligt, is dit vaak niet het geval. Door een continue 

informatiestroom van en naar de verschillende actoren, kan echter een woonomgeving ontstaan waar de 

bewoners en beheerders zich betrokken bij voelen. Dit draagt bij aan een duurzame woonomgeving 

(Dorst, 2002).  

3.3.3 Maatregelpakketten en instrumenten duurzaam bouwen  

Er zijn de laatste jaren veel maatregelpakketten en instrumenten ontwikkeld die helpen duurzaam 

bouwen te concretiseren. Dit gebeurt enerzijds door het aandragen van praktische uitvoeringstips en 

anderzijds door het aandragen van indicatoren voor duurzaamheid. Deze instrumenten bieden 

handvatten om af te leiden wat onder duurzaam bouwen verstaan wordt. Omdat duurzaam bouwen gaat 

over het op een duurzame manier ontwikkelen en beheren van vastgoed heeft duurzaam bouwen een 

relatie met het werkveld van corporaties. Daarom kunnen onderstaande duurzaamheidstoetsen een 

uitgangspunt voor de definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties vormen.   

Hieronder wordt een overzicht van verschillende hulpmiddelen gegeven.  

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 

In 1996 en 1997 zijn voor de Nieuwbouw en het Beheer de Nationaal Pakketten Duurzaam Bouwen 

opgesteld. Deze pakketten moesten ervoor zorgen dat er overeenstemming kwam over wat er onder 

duurzaam bouwen verstaan moest worden. De maatregelen in deze pakketten zijn beschreven vanuit vijf 

milieuthema’s ‘materialen’, ‘energie’, ‘water’, ‘binnenmilieu’ en ‘omgevingsmilieu’. Daarnaast zijn er 

maatregelen terug te vinden die flexibiliteit en veiligheid bevorderen, zodat de gebouwen in de toekomst 

ook nog waarde zullen hebben. Deze pakketten worden sinds 2005 niet meer geactualiseerd 

(Senternovem, 2008c).   

De maatregelen beschreven in de Nationale Pakketten sluiten inmiddels niet meer aan bij het huidige 

ambitieniveau van duurzaam bouwen. Het ambitieniveau is namelijk verhoogd door onder andere de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van energiebesparing en verbreding van de 

aandachtsgebieden van duurzaam bouwen. Om die reden wordt er tegenwoordig ook gebruik gemaakt 

van prestatie-instrumenten (zoals GPR gebouw, Eco-Quantum en GreenCalc+) en conceptuele oplossingen 

(zoals de Toolkit duurzame woningbouw en Toolkit bestaande bouw) (Senternovem, 2008c).  

GreenCalc+  

Met het computerprogramma GreenCalc+ wordt een gebouw of wijk beoordeeld op de mate van 

duurzaamheid. Na het invullen van gegevens over het gebouw op de thema’s ‘energiegebruik’, 

‘waterverbruik’, ‘materiaalgebruik’ en ‘mobiliteit’ berekent het programma één index. De zogenaamde 

milieu-index. Deze wordt berekend door de milieubelasting van het te toetsen gebouw te vergelijken met 

een referentiewoning. Verschillende bouwkundige en installatietechnische maatregelen kunnen zo 

beoordeeld worden en tegen elkaar worden afgewogen om tot een gebouw te komen met een zo hoog 

mogelijke duurzame kwaliteit. Hierbij gaat het niet alleen om de scores op milieu, maar worden ook de 

financiën meegenomen in de beoordeling (Stichting Sureac, n.d.) 

Eco-Quantum 

Eco-Quantum is een softwarepakket dat de milieuprestatie van de gehele levenscyclus van een gebouw 

analyseert. Eerst moeten er gegevens ingevoerd worden bij de thema’s ‘water’, ‘energie’ en ‘materialen’. 

Deze gegevens worden gekoppeld aan de milieudata die in het programma verwerkt zijn. Hierdoor kan 
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het gebouw of gebouwdeel worden beoordeeld op dertien milieueffecten, die daarna gegroepeerd 

worden tot vier milieumaten. Deze milieumaten zijn ‘emissies’, ‘energie’, ‘afval’ en ‘grondstoffen’. Het is 

ook mogelijk om deze milieumaten te groeperen in één getal, de milieu-indicator (SEV, 2003).   

Omdat Eco-Quantum vrij specifieke informatie vraagt, wordt het vooral gebruikt om bestaande gebouwen 

of gebouwdelen te evalueren, en te beoordelen welke maatregelen toegepast kunnen worden om het 

gebouw duurzamer te maken. Hierbij gaat het om de bouwmethode, het onderhoud, de levensduur en 

het afvalscenario (de totale levenscyclus) (SEV, 2003).    

Om gebouwen die nog ontwikkeld moeten worden zo duurzaam mogelijk te ontwerpen, is er ook een VO-

tool (Voorlopig Ontwerp) ontwikkeld voor Eco-Quantum. Hierin hoeven alleen de gegevens ingevuld te 

worden die in de ontwerpfase al bekend zijn. De nog onbekende data wordt op basis van een 

referentiewoning ingevuld (SEV, 2003). 

GPR Gebouw 

GPR Gebouw is een prestatie-

instrument. Het geeft de mate van 

duurzaamheid aan op gebouwniveau 

met behulp van rapportcijfers (zie             

Figuur 9). Naast deze rapportcijfers 

geeft het pakket ook de CO2-reductie en 

een energielabel als output. Hierdoor 

kan men de huidige duurzame kwaliteit 

van een gebouw bepalen, ambities 

uitspreken, of evalueren wat voor effect 

een ingreep heeft gehad op de mate van 

duurzaamheid van een gebouw 

(Kurstjens, interview, 30 oktober, 2009). 

GPR Gebouw is één van de eerste 

instrumenten die bij duurzaam bouwen verder kijkt dan alleen milieukwaliteit. Volgens GPR gebouw 

bestaat duurzaamheid namelijk uit 5 modules. Dit zijn ‘energie’, ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘gebruikskwaliteit’ 

en ‘toekomstwaarde’ (GPR Gebouw, n.d.). De scores op deze modules worden medebepaald door 

levenscyclusanalyse berekeningen.  

Toolkit Bestaande Bouw  

De thema’s waarmee GPR Gebouw de kwaliteit en duurzaamheid van een gebouw meet, zijn ook in de 

‘Toolkit Bestaande Bouw’ opgenomen. In de toolkit is alleen één thema extra toegevoegd, namelijk 

‘bewonersparticipatie’. Dit omdat maatregelen die niet in samenspraak met de verhuurders worden 

genomen, door de huurders vaak niet worden geaccepteerd (Otter et al., 2008).  

De verschillende thema’s zijn uitgewerkt in concrete pakketten van samenhangende maatregelen voor 

duurzaamheid. Om het juiste pakket te selecteren zijn er vier mogelijke aanvliegroutes. De vier redenen 

om voor duurzame en/of energiezuinige maatregelen te kiezen zijn: 1) een mogelijke CO2-reductie 

(klimaat), 2) een verlaging van de woonlasten, 3) een bepaalde investeringsruimte, en 4) het verlengen 

van de exploitatieduur. Deze vier aanvliegroutes zijn echter niet los van elkaar te zien. Zo bepaalt de 

verwachte exploitatieduur van een gebouw de grootte van de investeringsruimte. En een mogelijke 

ingreep om het CO2-gebruik te verminderen (waarvoor investeringsruimte nodig is) kan effect hebben op 

de woonlasten. Deze vier aanvliegroutes helpen daarom alleen het juiste pakket aan maatregelen te 

kiezen (Otter et al., 2008), en niet als een meetinstrument. 

            Figuur 9: GPR Gebouw (GPR gebouw, n.d.) 
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BREEAM-NL 

BREEAM-NL is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw kan worden bepaald. 

Oorspronkelijk is BREEAM een Engels instrument, maar sinds 2009 is de Nederlandse vertaling die door de 

Dutch Green Building Council is gemaakt beschikbaar. Duurzaamheid wordt in dit instrument gemeten 

aan de hand van negen categorieën: ‘management’, ‘gezondheid’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, 

‘materialen’, ‘afval’, ‘landgebruik en ecologie’, en ‘vervuiling’. Als eindscore krijgt een gebouw uiteindelijk 

een kwalitatieve waardering: pass, good, very good, excellent of outstanding. Op dit moment is echter 

alleen een versie beschikbaar van BREEAM-NL voor nieuwbouw (BREAAM-NL, 2010).  

De Duurzaamheidbarometer 

In 2008 is de Stichting Duurzaamheidbarometer opgericht. In 

deze stichting hebben verschillende woningcorporaties en 

Stichting Natuur & Milieu zich verenigd (Stichting 

Duurzaamheidbarometer, 2008). Deze stichting is bezig met 

het ontwikkelen van een instrument, de 

Duurzaamheidbarometer, wat de duurzaamheid van een 

woningvoorraad kan meten en monitoren. De vijf thema’s 

die worden gebruikt om duurzaamheid te meten hebben 

veel overlap met die van GPR Gebouw. De vijf thema’s zijn: 

‘energie’, ‘water’, ‘materialen’, ‘gezondheid’ en 

‘toekomstwaarde’ (zie Figuur 10). Het verschil met GPR 

gebouw is dat de Duurzaamheidbarometer de mate van 

duurzaamheid van een totale woningvoorraad in kaart kan 

brengen, en dat het speciaal is ontwikkeld voor en door woningcorporaties (Kurstjens, interview, 30 

oktober 2009). Stichting Duurzaamheidbarometer heeft geprobeerd deze thema’s te verwerken in een 

definitie van duurzaamheid: 

“Het continue verminderen van de milieubelasting tegelijk met het verbeteren van de kwaliteit van het 

woningbezit en het behoud van woningen in de toekomst” (Stichting Natuur en Milieu, 2007). 

Fimaren 

BuildDesk heeft samen met RIGO, SEV en enkele corporaties een instrument ontwikkeld waarmee het 

financiële en maatschappelijke rendement van investeringen in energiebesparende maatregelen 

berekend kan worden. Verschillende beleidsscenario’s (zoals complexstrategieën en huurbeleid) kunnen 

ingevoerd worden in het instrument, waarna het instrument uitrekent wat voor gevolgen dit scenario 

heeft voor bijvoorbeeld de woonkwaliteit, CO2-uitstoot, ontwikkeling van de energetische kwaliteit van de 

woningvoorraad en marktwaarde van de woningvoorraad. Hierbij worden dus de kosten en baten van de 

scenario’s in beeld gebracht voor de corporatie, huurder en maatschappij (Weevers, interview, 19 

oktober, 2009). 

Vabi Vastgoed 

Een ander instrument dat is ontwikkeld voor woningcorporaties om de woningvoorraad te beheren met 

het oog op de EPBD-regeling is Vabi Vastgoed. Vabi Vastgoed bestaat uit drie elementen: Beheer & 

analyse, Energie & CO2-beleid en ten slotte Energie & WWS die helpen in beeld te brengen wat voor 

energiebeleid de corporatie moet voeren om gestelde doelstellingen te kunnen behalen. De eerste 

module geeft de corporatie inzicht in de status van de woningvoorraad met betrekking tot de 

energielabels en CO2-uitstoot, en geeft daarmee inzicht in de voortgang van de energiedoelstellingen. 

Met Vabi energie & CO2-beleid kunnen de energiedoelstellingen vertaald worden naar scenario’s op 

gemeente-, wijk-, complex- of adresniveau om deze doelstellingen te kunnen behalen. Hiervoor gebruikt 

Figuur 10: De Duurzaamheidbarometer 
(Stichting Duurzaamheidbarometer, 2008) 
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Vabi een database van veertig maatregelenpakketten, en koppelt deze aan de financiële 

randvoorwaarden en gestelde doelstellingen. Op deze manier kan het optimale scenario voor 

bouwkundige- en installatietechnische maatregelen gekozen worden. De laatste module Energie & WWS 

brengt in beeld wat de mogelijke invoering van het hernieuwde WWS op 1 juli 2010 gaat betekenen voor 

de huurinkomsten van woningcorporaties (Vabi Software, 2009).  

Conclusie maatregelenpakketten en instrumenten duurzaam bouwen 

In deze paragraaf zijn verschillende maatregelenpakketten en instrumenten voor duurzaam bouwen kort 

beschreven. De vraag is echter in welke mate er gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten door 

corporaties (in paragraaf 4.2.1 ‘Instrumenten’ wordt hier verder op ingegaan). Uit de interviews die in het 

kader van dit onderzoek zijn gehouden, is gebleken dat het gebruik van deze instrumenten door de zes 

corporaties beperkt is. Vabi Vastgoed en Fimaren blijken de enige instrumenten te zijn die daadwerkelijk 

door de zes geïnterviewde corporaties gebruikt (gaan) worden.  

In een artikel van Building Business – Duurzaam maart 201010 is gevraagd aan drie personen uit de 

bouwwereld hoe men tegen de verschillende duurzaamheidstoetsen aankijkt. Deze bevindingen worden 

hieronder kort beschreven. Uit de analyse van de interviews met zes corporaties blijkt namelijk dat 

verschillende van de bevindingen, van de drie personen geïnterviewd door Building Business, door de 

corporaties worden gedeeld (hier wordt in paragraaf 4.2.1 verder op ingegaan).  

In het artikel wordt ten eerste opgemerkt dat alle duurzaamheidtoetsen duurzaamheid vanuit een eigen 

invalshoek benaderen. Verder is het ene instrument meer van toepassing op de woningbouw 

(bijvoorbeeld GPR Gebouw) en het andere instrument meer van toepassing op de utiliteitsbouw (als 

voorbeeld wordt GreenCalc+ genoemd). Bij de keuze voor een bepaald instrument moet daarom goed 

worden beseft vanuit welke invalshoek het instrument duurzaamheid meet en of het geschikt is voor de 

huidige situatie.  

Het nadeel van enkele instrumenten is dat de eindscore weinig zegt. Wanneer een eindscore in één getal 

wordt uitgedrukt is het niet voor iedereen meteen duidelijk waar het getal voor staat. Een belangrijke 

vraag die in het artikel door één van de personen wordt gesteld, is de vraag of een dergelijke score ook 

genoeg zegt over een gebouw. Vaak zeggen duurzaamheidtoetsen namelijk alleen iets over het milieu, en 

niet over de aantrekkelijkheid van een gebied of gebouw voor de mensen.  

Verder is het gevaar van het gebruik van instrumenten dat men zich verliest in het behalen van een 

bepaalde score, waardoor andere zaken uit het oog worden verloren. De instrumenten worden dan meer 

gebruikt als een doel (een goede score), dan als een middel om tot een duurzaam gebouwde omgeving te 

komen.  

Ten slotte wordt opgemerkt dat sommige instrumenten lastig toe te passen zijn, en veel specifieke data 

vereisen voordat een score berekend kan worden.  

Omdat sommige van bovengenoemde instrumenten slechts één aspect meten van duurzame 

ontwikkeling, en niet op alle delen uit het proces van vastgoedmanagement toepasbaar zijn, wordt in dit 

onderzoek een breed kader ontworpen voor duurzame ontwikkeling wat woningcorporaties kunnen 

gebruiken in vastgoedsturing. 

                                                             
10 Building Business Duurzaam (maart 2010), ‘Zin en onzin van duurzaamheidstoetsen’, 20-23. In dit artikel wordt aan drie 

personen uit de bouwwereld gevraagd hoe zij tegenover de duurzaamheidstoetsen staan. Deze personen zijn Bas van 

Griendt (ontwikkelaar bij Bouwfonds Ontwikkeling), Dick van der Kooij (technisch adviseur bij Techniplan Adviseurs) en 

Thomas van Rau (Architect bij RAU) 
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3.3.4  Samenvattend 

Sinds de ontwikkeling van het begrip duurzaam bouwen is het aantal thema’s waarover het gaat 

verbreed. Het beleid van duurzaam bouwen richtte zich in eerste instantie vooral op het milieu. Na 

publicatie van het Brundtland-rapport is het beleid omtrent duurzaam bouwen verbreed. Sindsdien wordt 

milieu niet meer als het enige aandachtspunt van duurzaam bouwen gezien, maar ook thema’s zoals 

flexibiliteit, energie, materialen, leefomgeving en gezondheid behoren hier toe. Er is nu een meer 

evenwichtige verdeling tussen economische-, sociale- en ecologische kwaliteit; dit is zoals duurzame 

ontwikkeling is gedefinieerd in het Brundtland-rapport en in de Triple P.   

Ondanks de meer integrale benadering van duurzaam bouwen tegenwoordig, ligt volgens de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Jacqueline Cramer het zwaartepunt van 

duurzaam bouwen op dit moment op energiebesparing en CO2-reductie. De reden die ze hiervoor geeft is 

dat hierbij op een goedkope en snelle manier een grote milieuwinst bereikt kan worden (Laverman, 

2009). Hieruit blijkt dat milieu nog steeds het grootste aandachtspunt is van duurzaam bouwen.  

3.4 Definitievorming duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

Zoals eerder al genoemd, moet het begrip duurzame ontwikkeling in een bepaalde context geplaatst 

worden om concreter te worden. In de volgende paragrafen wordt een definitie van duurzame 

ontwikkeling gepresenteerd die toegespitst is op woningcorporaties. In paragraaf 3.4.1 wordt eerst het 

werkgebied van woningcorporaties in beschouwing genomen. De twee paragrafen die daarop volgen 

beschrijven enkele aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van een 

definitie van duurzame ontwikkeling. In paragraaf 3.4.4 wordt ten slotte de definitie van duurzame 

ontwikkeling voor woningcorporaties, zoals in dit onderzoek wordt gebruikt, gepresenteerd. 

3.4.1  Werkgebied woningcorporaties 

Woningcorporaties mogen alleen actief zijn op het gebied van volkshuisvesting. Zoals beschreven in het 

Besluit Beheer Sociale Huursector moeten corporaties op zes prestatievelden verantwoording afleggen. 

Deze zijn als volgt vastgesteld: 1) passend huisvesten van de doelgroep (huishoudens met lage inkomens); 

2) kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 3) betrekken van bewoners bij beleid en beheer; 4) 

waarborgen van de financiële continuïteit; 5) bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten; 6) 

bijdragen aan de combinatie wonen en zorg.   

Bovenstaande prestatievelden hebben niet alleen betrekking op de fysieke omgeving maar ook op de 

sociale omgeving. Bij het opstellen van een definitie van duurzame ontwikkeling in de context van 

woningcorporaties wordt daarom de relatie tussen de fysieke omgeving en de sociale omgeving 

benadrukt.  

3.4.2 Sustainable vs. Durable 

Het woord ‘duurzaam’ in de context van duurzaam bouwen heeft in het Nederlands meerdere 

betekenissen. Het kan in het Engels namelijk worden vertaald als ‘sustainable’ (over de belasting op het 

milieu) maar ook als ‘durable’ (over de levensduur/bestendigheid). Vaak wordt slechts één van beide 

betekenissen meegenomen wanneer men het heeft over duurzaam in de context van duurzaam bouwen. 

Voor de definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties zullen echter beide betekenissen 

van belang zijn.   

Ten eerste duurzaam in de betekenis van ‘sustainable’. Zoals eerder al beschreven is de bouwsector 

verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik, de afvalproductie en de uitstoot van CO2-

emissies. Woningcorporaties in Nederland bezitten nu ongeveer 33% van de totale woningvoorraad in 

Nederland (VROM, 2009). Gezien dit grote aandeel in de woningvoorraad kunnen woningcorporaties een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de milieubelasting. Het koelen en verwarmen van 

gebouwen is alleen al verantwoordelijk voor 18% van het totale energiegebruik in Nederland (Itard et al., 
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2007). Woningcorporaties denken dan ook dat zij de CO2-uitstoot tot 2018 jaarlijks met 1,5 miljoen ton 

kunnen verminderen, door tot 2018 per woning 300m3 aan gasverbruik te besparen (Aedes, 2007). In een 

definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties mag om die reden duurzaam in de zin van 

‘sustainable’ niet ontbreken.   

Zoals gezegd wordt ook duurzaam in de betekenis van ‘durable’ meegenomen in de definitie van 

duurzame ontwikkeling in dit onderzoek. Dit komt doordat de nieuwbouwproductie op nationaal niveau 

ongeveer 1% van de bestaande voorraad bedraagt. Voor de kredietcrisis werden er namelijk per jaar 

ongeveer 70.000 woningen gebouwd bij een bestaande woningvoorraad van ruim 7 miljoen woningen. 

Een kwart van de nieuwbouw is vervangende nieuwbouw, wat betekent dat jaarlijks een kwart procent 

van de gesloopte woningen wordt vervangen door nieuwbouw (CBS, 2010). Het huidige 

vervangingstempo is dus slechts 0,25%. Volgens Thomsen (2006) zal om die reden de huidige 

woningvoorraad nog ten minste 400 jaar mee moeten gaan. Deze woningen moeten wel blijven voldoen 

aan de kwaliteitseisen van de toekomst en betaalbaar blijven voor de bewoners. Corporaties hebben de 

verantwoordelijkheid om de woonkwaliteit, en daarmee samenhangend de betaalbaarheid van de 

woning11, op peil te houden ondanks de langere levensduur. De levensduur van een woning is daarom een 

belangrijke factor in een definitie van duurzame ontwikkeling voor een corporatie. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Klunder (2005) dat het verlengen van de levensduur door aanpassingen in een woning 

vaak ook beter is voor het milieu dan vervanging door nieuwbouw. Durable kan dus ook sustainable zijn. 

Echter, deze relatie tussen durable en sustainable is niet altijd aanwezig.  

3.4.3 Tijd 

De factor tijd speelt een belangrijke rol bij duurzame ontwikkeling 

in de gebouwde omgeving. Zoals blijkt uit de definitie van 

duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport, gaat het bij 

duurzame ontwikkeling onder meer om het zo min mogelijk 

hinderen van anderen in de toekomst. Er is consensus dat 

duurzaamheid daarom gaat over het ‘daar’ en later’. Vooral de 

lange termijn lijkt bij duurzaamheid dus van belang te zijn. Toch is 

het ‘hier’ en ‘nu’ wel degelijk van belang. Immers, activiteiten in 

het ‘hier’ en ‘nu’ kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor 

‘daar’ en ‘later’. Dat wil ook zeggen dat problemen voor ‘daar’ en 

‘later’ mogelijk kunnen worden opgelost door activiteiten die nu 

uitgevoerd worden. Het is dus belangrijk om ook het ‘hier’ en ‘nu’ te integreren in een definitie voor 

duurzame ontwikkeling. Senternovem geeft enkele voorbeelden van dingen die nu belangrijk zijn, maar 

die invloed hebben op de toekomst. Dit zijn: veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, comfort en geld 

(Senternovem, n.d.). Dit is weergegeven in Figuur 11. 

3.4.4 Definitie duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties  

In voorgaande paragrafen zijn definities van duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen 

beschreven die in beleid, literatuur en instrumenten over duurzaam bouwen gebruikt worden. Daarnaast 

is aan de hand van het werkveld van corporaties beschreven wat duurzame ontwikkeling betekent voor 

woningcorporaties. Nu kan een definitie opgesteld worden voor de manier waarop duurzaamheid 

gerealiseerd kan worden. De basis voor de definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties is 

hiermee gelegd.  

                                                             
11

 Zoals eerder uitgelegd wordt met behulp van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) de kwaliteit van een huurwoning in 

kaart gebracht met behulp van punten. Wanneer het puntenaantal bekend is kan vervolgens berekend worden wat de 

maximale huurprijs is die voor die woning gevraagd mag worden (VROM, n.d. d) 

Figuur 11: Samenhang tussen 'hier' & 'nu' 
en 'daar' & 'later' (Senternovem, n.d.) 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

29 

Als onderlegger voor de definitie van duurzame 

ontwikkeling voor woningcorporaties zijn de twee 

betekenissen van duurzaam (sustainable en durable) 

gecombineerd met de Triple P. Het evenwicht tussen de 

verschillende kwaliteiten, People-Planet-Prosperity, 

speelt een grote rol in deze opvatting. Het is dus een 

integrale benadering die goed aansluit bij een definitie 

voor duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties, 

gezien het werkveld van woningcorporaties. Wanneer 

deze Triple P gekoppeld wordt aan de condities die 

hiervoor beschreven zijn, komen we tot drie aspecten die 

een rol spelen in een definitie van duurzame ontwikkeling 

voor woningcorporaties: woonkwaliteit, milieukwaliteit 

en betaalbaarheid (zie Figuur 12). 

Geconstateerd kan worden dat het in een definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

moet gaan over de milieukwaliteit (sustainable) (Planet) en over aanbieden van woningen die blijven 

voldoen aan de kwaliteitseisen van de toekomst (durable) (People). Zoals eerder in de condities naar 

voren kwam, gaat het in dit onderzoek naast de fysieke kwaliteit van woningen ook om de sociale 

kwaliteit. Bouwtechnische en woontechnische kwaliteit worden daarom beiden meegenomen.  

Daarnaast speelt de betaalbaarheid van de woningen voor huurders en verhuurders een belangrijke rol 

(Prosperity). Hierbij gaat het niet enkel om de huur van de woningen, maar ook om de totale 

energielasten aangezien deze door de stijgende gas- en energieprijzen een steeds groter deel van de 

totale woonlasten zullen gaan bepalen. In Tabel 1 is een overzicht gegeven van het gasverbruik en het 

elektriciteitsverbruik voor verschillende samenstellingen van huishoudens van 2006 en 2009. Hierin is te 

zien dat de stijgende energielasten slechts voor een klein deel zijn toe te schrijven aan het verhoogde 

verbruik, maar vooral aan de stijging van eenheidsprijzen. Voor een eenpersoonshuishouden is het 

elektriciteitsverbruik bijvoorbeeld met maar 5% gestegen tussen 2006 en 2009, terwijl de verbruikskosten 

van elektriciteit in die periode zijn gestegen met wel 46%. Dit is een aanzienlijk verschil, waaruit blijkt dat 

de eenheidsprijzen flink zijn gestegen de afgelopen jaren. Volgens het CBS betaalt een huishouden nu 

gemiddeld zelfs 2,5 keer zoveel aan gas en elektra ten opzichte van 1998 (VROM &CBS, 2010). 

 

Wanneer de betaalbaarheid van woningen voor de huurders niet wordt gewaarborgd, is dit in strijd met 

het eerste prestatieveld uit het BBSH, namelijk het passend huisvesten van de doelgroep (durable).  

Figuur 12: Triple P van duurzame ontwikkeling 
aangepast voor duurzame ontwikkeling bij 
woningcorporaties  

Tabel 1: Gas en elektriciteitsverbruik in kubieke meter en kosten inclusief toename (tussen haakjes), naar 
huishoudensamenstelling voor 2006 en 2009 (mediaan, percentage) (VROM & CBS, 2010) 
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Wanneer de betaalbaarheid van de woningen voor de woningcorporaties zelf in gevaar komt kunnen 

corporaties niet meer voldoen aan de lange-termijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van woningen, 

en komt ook hun financiële continuïteit in gevaar (durable). Dit is in strijd met prestatievelden twee en 

vier uit het BBSH, respectievelijk ‘het kwalitatief in stand houden van het woningbezit’ en ‘het 

waarborgen van de financiële continuïteit’.  

Deze drie bovengenoemde aspecten (woonkwaliteit, milieukwaliteit en betaalbaarheid) leiden tot de 

volgende definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties, die in dit onderzoek centraal 

staat:  

“Een duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit het maken van keuzes omtrent 

vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit 

(bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een woning voor de huurders en 

verhuurders, nu en in de toekomst.” 

3.4.5 Toelichting ordeningskader voor duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

De definitie van duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit drie hoofdaspecten: 

milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop deze 

hoofdaspecten invulling krijgen wordt hieronder een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling (Tabel 

2) gepresenteerd met daarin de deelaspecten waaruit de hoofdthema’s zijn opgebouwd. Deze 

deelaspecten zijn afgeleid uit literatuur en instrumenten over duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en 

duurzaam bouwen.  

 

 

Tabel 2: Ordeningskader voor duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties 

Hieronder worden de deelaspecten om tot duurzame ontwikkeling te komen verder uitgelegd (een 

uitgebreide lijst met daarin ook de sturingsmiddelen is terug te vinden in Bijlage 2). Uit deze uitleg zal 

blijken dat bovenstaand schema een richtlijn is. Er bestaan namelijk onderlinge correlaties tussen de 

verschillende deelaspecten.  
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Energie 

Het thema energie is, zoals ook al bleek in paragraaf 3.3, een onderdeel waar veel aandacht op is gericht. 

Dit komt doordat er algemeen een verband wordt aangenomen tussen energieverbruik en 

klimaatverandering (onder meer door de CO2-uitstoot) (Planet), maar ook tussen het energieverbruik en 

de betaalbaarheid van een woning (Prosperity). De kale huur van een woning bepaalt namelijk maar een 

deel van de totale woonlasten van de woning. Een andere deel bestaat uit de energielasten. Deze zullen 

door de stijgende energieprijzen (zie Tabel 1) een steeds groter deel uit gaan maken van de totale 

woonlasten van een woning. Door de opname van het energielabel in het Woningwaarderingsstelsel 

vanaf (waarschijnlijk) juli 2010 zal de energetische kwaliteit ook invloed hebben op de kale huurprijs. Het 

energielabel is vanaf dan namelijk mede bepalend voor de maximaal redelijke huurprijs. 

Energie heeft echter niet alleen verband met milieukwaliteit en betaalbaarheid. Een voorbeeld: Om het 

energieverbruik in een woning te verminderen kan een woning worden geïsoleerd. Dit zal vaak leiden tot 

lagere woonlasten voor de huurders. Hierdoor draagt energie bij aan de betaalbaarheid van de woning. 

Door isolatie kan tegelijkertijd ook het wooncomfort van de woning verbeteren. Een woning die meer 

geïsoleerd is voldoet daarnaast beter aan de huidige en toekomstige eisen, en zal daardoor langer 

verhuurbaar blijven (mits de maatregelen niet leiden tot nieuwe technische problemen). Energie staat 

daarom ook in relatie met kwaliteit van het binnenmilieu en gebruikskwaliteit, en daarmee met het 

aspect: woonkwaliteit (People). 

Maatregelen die genomen kunnen worden om tot een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te 

komen, kunnen opgedeeld worden in drie opeenvolgende stappen. De eerste stap hierin is het beperken 

van de energievraag, dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door betere isolatie en luchtdichtheid. Stap 

twee is de inzet van duurzame energie. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan het installeren van 

zonneboilers en warmtepompen. Wanneer de eerste twee groepen van maatregelen niet toegepast 

kunnen worden, blijft de laatste groep van maatregelen over. Dit zijn de maatregelen die bestaan uit het 

zo efficiënt mogelijk toepassen van fossiele brandstoffen. Deze drie stappen strategie van maatregelen 

staat bekend onder de naam: Trias Energetica.  

Een belangrijke voorwaarde om werkelijk tot energiebesparing te komen in een woning, is het gedrag van 

de bewoners. Bij het nemen van maatregelen op het gebied van energieverbruik zullen de bewoners 

daarom goed ingelicht moeten worden. Een verkeerd gebruik van installaties, wat kan leiden tot 

gezondheidsproblemen, kan hierdoor worden voorkomen.   

Milieu 

Milieu is één van de thema’s die bijna altijd in verband wordt gebracht met duurzaamheid. Soms wordt 

duurzaamheid zelfs vertaald als milieukwaliteit. Milieu is een belangrijk thema omdat veranderingen 

hierin er toe kunnen leiden dat toekomstige generaties niet meer in hun behoeften kunnen voorzien. 

Denk hierbij aan acties waardoor grondstoffen uitputten of het broeikaseffect toeneemt. Daarnaast is er 

ook een belangrijke relatie tussen de kwaliteit van het milieu en de gezondheid. Circa 2 tot 5 procent van 

de gezondheidsklachten is het gevolg van een slechte milieukwaliteit, schat het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).  

Omdat het aspect milieu teveel overeenkomsten heeft met één van de hoofdaspecten van duurzaamheid, 

namelijk het verbeteren van de milieukwaliteit, zal dit aspect in het ordeningskader opgesplitst worden in 

twee afzonderlijke componenten, materialen + installaties en water. 

Bij materialen en installaties gaat het om de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus. Men moet 

dus niet alleen kijken naar het gebruik van materialen tijdens het bouwproces, maar ook naar de uitstoot 

van schadelijke stoffen in de gebruiksfase (relatie tot thema kwaliteit van het binnenmilieu), de 
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levensduur van materialen en installaties, onderhoudsbehoefte en de mogelijkheid tot hergebruik van 

materialen en installaties bij de sloop. Daarnaast speelt bij installaties ook de gebruikskwaliteit een grote 

rol. Materiaal- en installatiekeuze hebben daarom ook invloed op de woonkwaliteit. De keuze van 

materialen en installaties kan verder een grote invloed hebben op de betaalbaarheid van de woning voor 

de woningcorporatie.  

De tweede component van milieu is water. Hierbij gaat het om drie dimensies. De eerste dimensie is het 

besparen van water. Door het gebruik van waterbesparende kranen hoeft er minder water gewonnen te 

worden, het transport van schoon water en afvalwater zal afnemen, en ook hoeft er minder water 

gereinigd te worden. Dit heeft dus niet alleen invloed op het milieu, maar ook het energieverbruik wordt 

hierdoor verminderd. Dit draagt daarom op verschillende fronten bij aan duurzaamheid.   

Als we kijken naar een hoger schaalniveau, blijkt dat ook het beheersen van hemelwaterstromen leidt tot 

duurzaam wonen. Door hemelwater gescheiden af te voeren, zijn kleinere rioolbuizen nodig (en dus 

minder materiaal) en hoeft er ook minder water getransporteerd te worden naar en gezuiverd te worden 

in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit heeft wederom weer tot gevolg dat het energieverbruik 

verminderd wordt.   

Daarnaast zijn er nog andere voordelen van het afkoppelen van hemelwater van het rioleringstelsel, zie 

Figuur 13.  

Figuur 13: Voordelen afkoppelen hemelwaterafvoer van rioleringsstelsel (Gemeente Helden) 

De laatste dimensie (wederom op een hoger schaalniveau dan de individuele woning) is dat water in een 

wijk leidt tot een hogere waardering van de woonomgeving. De belevingswaarde van de omgeving wordt 

groter. Ook hier is dus weer overlap tussen de verschillende thema’s.  

Kwaliteit binnenmilieu 

Er bestaat een relatie tussen de kwaliteit van het binnenmilieu en de gezondheid (RIVM, n.d.). Mensen 

willen niet wonen in een woning die kan leiden tot gezondheidklachten. Een gebouw met een slechte 

kwaliteit van het binnenmilieu is dus niet duurzaam. De belangrijkste factoren die invloed hebben op de 

kwaliteit van het binnenmilieu zijn: geluid, luchtkwaliteit (ook in relatie tot emissies van materialen), 

thermisch comfort en licht- en visueel comfort. In het ergste geval kan een slechte kwaliteit van het 
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binnenmilieu leiden tot gezondheidsklachten, dan wel tot een vermindering van het comfort.   

Voorbeelden van mogelijke oplossingen op dit gebied zijn het goed isoleren en ventileren van een woning, 

en het goed onderhouden van installaties. 

Gebruikskwaliteit 

Gebruikskwaliteit gaat over de toegankelijkheid, technische staat, functionaliteit, flexibiliteit en de 

veiligheid van een woning. Hierbij gaat het dus over de gebruikskwaliteit van één enkel gebouw. In de 

definitie van integrale duurzaamheid wordt echter ook de gebruikskwaliteit van de woonomgeving 

meegenomen onder het thema kwaliteit van de woonomgeving (zie hieronder).  

Voor integrale duurzaamheid is het belangrijk dat een gebouw een acceptabele gebruikskwaliteit heeft. 

Mocht een gebouw hier niet meer aan voldoen, dan kan dit leiden tot een slechte verhuurbaarheid, en 

daardoor het besluit om de woningen niet te behouden in de toekomst. Gebruikskwaliteit heeft vooral te 

maken met de fysieke en installatietechnische kwaliteit van een woning. De onderwerpen waar het bij 

gebruikskwaliteit over gaat zijn grotendeels terug te vinden in het woningwaarderingsstelsel (WWS) 

(VROM, n.d. d). Aangezien het woningwaarderingsstelsel een directe relatie heeft tot maximale huurprijs 

die voor een woning gevraagd mag worden, heeft gebruikskwaliteit invloed op de betaalbaarheid van de 

woningen voor huurder en verhuurder.12 

Kwaliteit woonomgeving 

Kwaliteit van de woonomgeving gaat over de leefbaarheid in een wijk. Een begrip waar net zoals 

duurzaamheid weinig consensus over bestaat. Vaak wordt het beschouwd als een containerbegrip. Het 

RIVM verstaat onder leefbaarheid: “de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften van 

mensen” (Leidelmeijer & Kamp, 2003). Hierbij spelen verschillende domeinen een rol: “het sociale domein 

(bijv. contacten, betrokkenheid), fysieke domein (bijv. dichtheid bebouwing, soort bebouwing, 

voorzieningen, verkeer, spelen, groen) en economische domein (bedrijvigheid, werkgelegenheid, 

inkomen)” (Rigo, n.d.).  Daarnaast stelt het Rigo dat leefbaarheid een wisselwerking is tussen de mens en 

zijn omgeving. De mens beïnvloedt de omgeving, maar die beïnvloedt op haar beurt ook weer de mens 

(Rigo, n.d.). Bij de kwaliteit van de woonomgeving gaat het dus ook om de esthetische kwaliteit van de 

woningen en woonomgeving, aangezien dit ook de leefbaarheid kan beïnvloeden.  

Naast de al genoemde fysieke aspecten die de kwaliteit van de woonomgeving beïnvloeden, is ook de 

milieukwaliteit een fysiek aspect dat de kwaliteit van de woonomgeving beïnvloedt. Dit blijkt uit het 

Nationale Milieubeleidsplan 4 (VROM, 2001).  

Woonomgeving is wederom een punt dat in het WWS is opgenomen (VROM, n.d. d). Hierbij gaat het om 

zaken zoals de nabijheid van winkels, speelmogelijkheden, groen en dergelijke (Huurcommissie, 2008). De 

kwaliteit van de woonomgeving heeft daarom weer een direct verband met de betaalbaarheid van de 

woningen voor huurders en verhuurders. 

3.5 Samenvattend 

Duurzaamheid is een begrip waar veel verschillende definities van bestaan. Dit heeft ondermeer te maken 

met de context waarin het begrip gebruikt wordt. In dit onderzoek wordt gekeken naar duurzaamheid bij 

woningcorporaties. Alvorens met het onderzoek verder te gaan was het belangrijk eerst een goede 

definitie van duurzaamheid op te stellen die in deze context gebruikt kan worden.   

                                                             
12

  NB: Het grootste deel van de punten wordt bepaald door het aantal vierkante meters van de woning, de overige fysieke 

en installatietechnische kwaliteit van de woning speelt nu nog een ondergeschikte rol. Echter, waarschijnlijk zal vanaf juli 

2010 de energetische kwaliteit van de woning ook belangrijke rol gaan spelen in het puntensysteem van het 

woningwaarderingsstelsel. 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

34 

Om tot deze definitie te komen zijn verschillende instrumenten van duurzaamheid en literatuur over 

duurzaamheid bestudeerd. Ten eerste kwam hieruit naar voren dat er twee betekenissen van het woord 

duurzaam zijn in de context van duurzaam bouwen, namelijk sustainable en durable. Bij de eerste gaat 

het over het zo min mogelijk belasten van het milieu, bij de tweede over het verlengen van de levensduur 

van een product. Daarnaast kwam naar voren dat om tot duurzaamheid te komen een duurzame 

ontwikkeling nodig is. Bij de twee meest gebruikte definities van duurzame ontwikkeling (Brundtland en 

Triple P), gaat over drie dingen: ecologische-, sociale- en economische kwaliteit. Daarnaast is het werkveld 

van corporaties toegelicht. Deze drie belangrijke bevindingen over duurzaamheid en duurzame 

ontwikkeling en het werkveld van corporaties vormen de onderlegger voor de definitie van duurzame 

ontwikkeling bij woningcorporaties. Deze definitie is:  

“Een duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit het maken van keuzes omtrent 

vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit 

(bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een woning voor de huurders en 

verhuurders, nu en in de toekomst.” 

Om meer inzicht te krijgen in hoe de drie hoofdaspecten uit deze definitie (woonkwaliteit, milieukwaliteit 

en betaalbaarheid) worden ingevuld is een ordeningskader gepresenteerd met daarin de deelaspecten 

waarop gestuurd kan worden om bij te dragen aan de hoofdaspecten. Deze deelaspecten zijn vervolgens 

uitgebreider beschreven. Door deze uiteenzetting bleek dat er verschillende verbanden bestaan tussen de 

aspecten, deze verbanden zijn blootgelegd door logische redeneringen en op basis van literatuur.  
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4 Corporaties en duurzaamheid 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de manier waarop corporaties op dit moment omgaan 

met duurzaamheid. Zoals eerder in hoofdstuk 1.7 al is omschreven, worden casestudies gebruikt om dit in 

kaart te brengen. Daarnaast kunnen de casestudies inzicht geven in de manier waarop corporaties 

integrale duurzaamheid kunnen verankeren met behulp van een ordeningskader voor duurzame 

ontwikkeling. De opzet van deze casestudies wordt in paragraaf 4.1 uitgelegd. Vervolgens worden in 

paragraaf 4.2 de resultaten van de casestudies geanalyseerd.  

4.1 Uitleg casestudies 

In de paragrafen die volgen wordt eerst de opzet van de casestudies verder uitgelegd. Daarna worden de 

corporaties die deelnemen aan het onderzoek kort beschreven. 

4.1.1 Opzet casestudy 

Om een indruk te krijgen van de manier waarop woningcorporaties duurzaamheid kunnen verankeren in 

vastgoedsturing, zijn bij meerdere corporaties casestudies uitgevoerd. Deze casestudies zijn gericht op het 

beleid en uitvoering van verschillende activiteiten van corporaties, en zijn daarom breed opgezet. 

Hierdoor wordt een beeld verkregen van de manier waarop woningcorporaties op dit moment omgaan 

met het thema duurzaamheid. Gezien het grote belang die de bestaande woningvoorraad speelt bij het 

blijven voldoen aan de toekomstige woningvraag (Thomsen, 2006) richt dit onderzoek zich op de 

uitvoering van de activiteiten renovatie, mutatie- en planmatig onderhoud. Deze activiteiten richten zich 

namelijk op het in stand houden en verbeteren van de huidige woningvoorraad. Daarnaast worden er bij 

nieuwbouw al duurzaamheideisen gesteld vanuit het Bouwbesluit, en is het daarom interessanter om te 

kijken hoe activiteiten waaraan minder duurzaamheideisen worden opgelegd door woningcorporaties 

worden uitgevoerd. 

De casestudies bestaan uit interviews over drie onderwerpen (een uitgebreide lijst met de 

deelonderwerpen die in deze interviews zijn besproken, is te vinden in Bijlage 4): 

1. Analyse van het huidige (voorraad)beleid (beslissingen over investeringen in vastgoed) aan de hand 

van het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling.  

2. Analyse van de huidige manier van omgaan met duurzaamheid in het beleid van de corporatie. 

3. Analyse van de werkwijze in de uitvoering (renovatie, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud) 

op basis van het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling.  

Onderwerp 1 en 2 zijn in één interview samengenomen. Hierbij is eerst ingegaan op onderwerp 1: de 

manier waarop afwegingen in het (voorraad)beleid momenteel worden gemaakt. Het gaat hierbij om 

de beleidsthema’s die bij het bepalen van onder meer de strategielabels (consolideren, 

desinvesteren en investeren) en complexstrategieën (zoals renoveren, nieuwbouw, slopen, 

doorexploiteren) een rol spelen. Deze analyse is gemaakt aan de hand van het ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling zoals deze in dit onderzoek is opgesteld. ‘Duurzaamheid’ is op deze plek in de 

interviews nog niet expliciet benoemd.   

Vervolgens is in de interviews ingegaan op onderwerp 2: de manier waarop duurzaamheid 

momenteel in het beleid van de corporaties is opgenomen. Voor deze volgorde is gekozen om te 

voorkomen dat het interview teveel gestuurd zou worden vanuit de definitie van duurzaamheid die 

de geïnterviewden zelf hebben. Zo is er onderscheid gemaakt tussen de visie die de corporaties zelf 

hebben op duurzaamheid en de definitie van duurzame ontwikkeling zoals die in dit onderzoek 

wordt gebruikt. Door het maken van dit onderscheid kan geconcludeerd worden of corporaties 

wellicht meer doen aan duurzaamheid dan zij zelf bewust van zijn.  
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Naast de interviews over het beleid zijn er interviews gehouden over de uitvoering van de 

activiteiten renovatie, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud (onderwerp 3). In deze interviews 

is gevraagd naar de manier waarop keuzes tot stand komen bij de uitvoering van bovengenoemde 

activiteiten. Aan de hand van het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling kan bepaald worden 

hoe in de uitvoering met duurzaamheid wordt omgegaan. Verder geeft het inzicht in de manier 

waarop in de uitvoering wordt gekeken naar duurzaamheid, en hoe duurzaamheid wordt 

geconcretiseerd.  

De interviews hadden een semigestructureerd karakter. De hoofdonderwerpen die besproken zijn 

lagen vast, maar de volgorde waarin de deelonderwerpen behandeld zijn hing af van de loop van het 

interview. Er zijn in de interviews enkel open vragen gesteld. Dit biedt mogelijkheden om door te 

vragen op bepaalde onderwerpen en daarmee is het inzicht in de werkwijze en de besluitvorming 

van de corporatie vergroot. Daarnaast bieden open vragen meer ruimte voor de geïnterviewde om 

aanvullende informatie en onderwerpen ter sprake te brengen. 

Door de resultaten uit de interviews over het beleid en de uitvoering met elkaar en met het 

ordeningskader voor duurzaamheid te vergelijken, kan er gekeken worden of corporaties wellicht meer 

doen aan duurzaamheid dan dat blijkt uit de visie op duurzaamheid zoals deze op beleidsniveau is 

gevormd. Woningcorporaties krijgen hierdoor meer inzicht in welke beleidsthema’s er al worden 

meegenomen wanneer het gaat om duurzaamheid, maar ook op welke thema’s nog meer gedaan kan 

worden. Daarnaast geeft het ook een beeld van hoe het beleid en uitvoering op elkaar aansluiten. Ten 

slotte kunnen er op basis van deze interviews uitspraken gedaan worden over de bruikbaarheid en 

eventuele aanpassingen ter verbetering van het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling. 

Om informatie over de bovenstaande onderwerpen te verzamelen zijn bij iedere corporatie meerdere 

interviews gehouden. Aangezien iedere corporatie zijn eigen organisatieschema heeft, was het 

noodzakelijk om bij iedere corporatie afzonderlijk te kijken welke personen er geïnterviewd moesten 

worden voor de verschillende onderwerpen. De selectie van de personen is gedaan aan de hand van een 

introductiegesprek met een medewerker van de corporatie. Een lijst met de geïnterviewde personen is 

terug te vinden in Bijlage 3.  

Om de interne validiteit van de data te vergroten, is er naast de interviews bij iedere corporatie ook een 

documentstudie gedaan. Deze documentstudies vonden plaats voordat de interviews gehouden werden, 

zodat de interviews toegespitst konden worden op de afzonderlijke corporaties. Door het uitvoeren van 

de documentstudies is zowel datatriangulatie (personen en documenten) als methodetriangulatie 

(interviews en inhoudsanalyse) toegepast. Wanneer de resultaten uit te interviews en de documentstudie 

gelijk zijn, wordt de geldigheid van het resultaat vergroot (Yin, 2003). Wederom is het afhankelijk van de 

corporatie welke documenten zijn meegenomen in de documentstudie. Het verschilt per corporatie welke 

facetten van haar werkwijze uitgewerkt zijn in documenten, of welke documenten de corporatie 

beschikbaar stelt. De lijst met documenten die per corporatie zijn bestudeerd is terug te vinden in Bijlage 

5.  

4.1.2 Geïnventariseerde corporaties 

Om casussen te kunnen selecteren zijn enkele praktische randvoorwaarden opgesteld. Er is gekozen om 

de casestudies uit te voeren bij middelgrote corporaties. Dit zijn corporaties met een woningbezit van 

tussen de 4.000 - 12.000 woningen (het gemiddelde aantal woongelegenheden per corporatie is 5.600 

woningen (CFV, 2009b)). Er zijn twee redenen waarom dit selectiecriterium is gekozen. Ten eerste is 

aangenomen dat middelgrote corporaties een organisatie hebben met een overzichtelijkere 

werkstructuur dan grote corporaties, waardoor duidelijker de lijnen van beleid naar uitvoering in kaart 
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gebracht kunnen worden. Ten tweede, vormen de middelgrote corporaties de grootste groep in de 

sector. Hierdoor kunnen mogelijke overeenkomsten tussen vergelijkbare cases in beeld gebracht worden. 

Wanneer overeenkomsten in zienswijzen, werkwijzen en problemen gevonden worden bij de onderzochte 

corporaties in relatie tot een breed onderwerp als duurzaamheid, is het mogelijk dat andere corporaties 

het thema op dezelfde manier benaderen.  

Bij een dergelijk soort onderzoek geldt: hoe meer cases, hoe groter de externe validiteit 

(generaliseerbaarheid) van het onderzoek. In dit onderzoek is er voor gekozen om, met het oog op 

generaliseerbaarheid en tijdsplanning, zes casestudies uit te voeren bij corporaties die voldeden aan de 

criteria. Omdat in dit onderzoek corporaties onderzocht zijn met een woningvoorraad van tussen de 

4.000-12.000 woningen, is generaliseren naar corporaties met een andere omvang van de 

woningvoorraad minder betrouwbaar. Mogelijk worden er wel aanbevelingen gedaan die bij corporaties 

met een andere omvang ook van toepassing zijn.  

Er is bewust voor gekozen om voor het selecteren van de casussen niet te kijken wat corporaties op het 

gebied van duurzaamheid doen. Door dit mee te nemen in de selectiecriteria zou namelijk het beeld van 

de mate waarin corporaties in Nederland met duurzaamheid bezig zijn beïnvloed worden. 

De uiteindelijke contacten zijn onder andere gelegd met behulp van de relaties van adviesbureau Atrivé. 

Van de zeven corporaties die zijn benaderd om mee te werken aan het onderzoek hebben zes corporaties 

hun medewerking verleend. De corporatie die zijn medewerking niet wilde verlenen, gaf als reden aan dat 

duurzaamheid op dat moment geen speerpunt vormde voor die corporatie. De zes corporaties die hun 

medewerking hebben verleend zijn: Het Gooi en Omstreken in Hilversum, Lingewaard Wonen in Huissen, 

Patrimonium in Veenendaal, De Sleutels in Leiden, WoCom in Someren en Woonveste in Drunen.  

Het Gooi en Omstreken 

Het Gooi en Omstreken in Hilversum verhuurt ruim 7.000 

woongelegenheden in zes gemeenten in de omgeving van Hilversum. 

Dit zijn de gemeente Baarn, Blaricum, Bunschoten, Bussum, 

Hilversum en Wijdemeren. De missie van Het Gooi en Omstreken is: 

“Ook mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare 

positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen leveren wij goed en 

betaalbare huisvesting in een prettige buurt. Als moderne volkshuisvester wil Het Gooi en Omstreken 

daarbij een betrouwbare en betrokken partner voor haar klanten zijn.” (Het Gooi en Omstreken, 2009). 

Het gemiddelde bouwjaar van het woningbezit van Het Gooi en Omstreken is 1971. Ondanks het 

realiseren van nieuwbouwwoningen in deze omgeving, blijft de vraag toch groter dan het aanbod. In het 

jaarverslag van het Centraal Fonds Huisvesting (CFV, 2009a) is dan ook te zien dat er voor de periode 

2009-2013 vrij weinig mutatie van het woningbezit op het programma staat in vergelijking met het 

landelijke gemiddelde. Bij Het Gooi en Omstreken wordt een mutatie van 1,6 % per jaar (als percentage 

van de voorraad ) verwacht, terwijl het landelijke gemiddelde op 3,8 % ligt.  

Volkshuisvesting Lingewaard Wonen 

Volkshuisvesting Lingewaard Wonen is in januari 2010 ontstaan uit 

een fusie tussen Lingewaard Wonen en VHV Millingen aan de Rijn. 
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Tot deze fusie is besloten na een periode van intensieve samenwerking13.  

De missie van Lingewaard Wonen is: “Op verantwoorde wijze werken aan plezierig wonen in een 

aantrekkelijke omgeving in dialoog met huurders en maatschappelijke partners.” (Lingewaard Wonen, 

2008) Aan deze missie wordt gewerkt door middel van de 3.024 woongelegenheden die Lingewaard 

Wonen bezit in de plaatsen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen en Huissen (Lingewaard Wonen, 

2008; CFV, 2009a).  

In verhouding tot het landelijk gemiddelde is het bezit van Lingewaard Wonen vrij nieuw. Het landelijke 

percentage van woningen ouder dan 1959 ligt rond de 23% terwijl dit voor Lingewaard Wonen slechts 

10% is. In vergelijking met het landelijk gemiddelde heeft Lingewaard Wonen vrij veel woningen die 

gebouwd zijn in de periode tussen 1960 tot 1979 (CFV, 2009a). 

Patrimonium 

Patrimonium is een woningcorporatie operationeel in Veenendaal. De 

missie van Patrimonium is: “het kwalitatief goed huisvesten van 

mensen met een laag inkomen. Onder goede huisvesting verstaat 

Patrimonium tevens een goed verzorgde woon- en leefomgeving en 

klantgerichte dienstverlening. Ze wil dit alles doen op een 

vernieuwende en financieel-economisch gezonde wijze, gericht op een prettig woonmilieu voor velerlei 

doelgroepen.” (Patrimonium, n.d.) Patrimonium verhuurt ongeveer 6.131 woongelegenheden (CFV, 

2009a) en heeft ruim 70 medewerkers (Patrmonium, n.d.). Het grootste deel van het bezit (ruim 70%) van 

Patrimonium is tussen de 30 en 65 jaar oud. In de ondernemingsstrategie van Patrimonium staat daarom 

ook dat de woonkwaliteit niet meer voldoende is om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag op de 

sociale huurmarkt. In de komende 10 jaar wil Patrimonium daarom 1250 nieuwe woningen bouwen 

(inclusief sociale koop). Tenminste 450 woningen verkopen, 600 woningen sloop en vervangende 

nieuwbouw en zo’n 2000 woningen ingrijpend verbeteren (Patrimonium, n.d.).  

De Sleutels 

De Sleutels is een woningcorporatie met 7.670 woongelegenheden in 

haar bezit in Leiden en omgeving (CFV, 2009a). Er zijn ongeveer 90 

mensen werkzaam bij de Sleutels (De Sleutels, 2006). De missie van de 

corporatie is: “het leveren van maatwerk in wonen”. Dit houdt in dat 

de Sleutels het wonen en de wijken zo willen aanpassen en vormgeven 

dat het aansluit bij de behoeften van hun klanten (De Sleutels, 2006).  

Het woningbezit van de Sleutels is redelijk verouderd. Bijna de helft van het bezit is meer dan vijftig jaar 

oud, en ongeveer 30% van het bezit is jonger dan 30 jaar oud. De Sleutels staat daarom voor een grote 

herstructureringsopgave de komende jaren (De Sleutels, 2009).  

WoCom 

WoCom heeft ongeveer 6.750 woongelegenheden (CFV, 2009a) in het 

bezit in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond 

en Someren. Vanuit de missie ”Wonen op maat in een leefbare 

woonomgeving” wil WoCom werken aan kwalitatief goede woningen, 

                                                             
13

 Tijdens de start van dit onderzoek was deze fusie nog niet tot stand gekomen, vandaar dat hieronder nog wordt 

gesproken over Lingewaard Wonen. Sinds de fusie heeft Volkshuisvesting Lingewaard Wonen een woningbezit van ruim 

3.800 woongelegenheden. 
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service en een veilige en aangename woonomgeving (WoCom 2006). Dit doet WoCom met 84 

medewerkers (WoCom, 2009). 

In vergelijking met het landelijke gemiddelde (18,9%) heeft WoCom een relatief groot bezit (27,3%) wat 

gebouwd is in de periode 1970-1979. Ook heeft WoCom relatief gezien meer woningen die gebouwd zijn 

in de periode na 1979, dan het landelijk gemiddelde (respectievelijk 75% en 52%) (CFV, 2009a).  

Woonveste 

Woonveste is een woningcorporatie die opereert in de regio Heusden, 

Haaren en ’s-Hertogenbosch. In totaal verhuurt Woonveste ruim 5.000 

woongelegenheden onder het motto: “Voor mensen, door mensen”. 

Bij Woonveste zijn ongeveer 50 medewerkers werkzaam. (Woonveste, 

2005).  

In vergelijking met de landelijke gemiddelde samenstelling van het woningbezit heeft Woonveste relatief 

weinig vooroorlogse woningen (slechts 1% ten opzichte van ruim 8% landelijk) (CFV, 2009a).  

Woonveste heeft te maken met een krappe woningmarkt. Het aanbod van Woonveste is onvoldoende om 

aan de vraag naar huurwoningen te voldoen. In de periode 2006-2010 staat daarom de bouw van 700 

nieuwbouwwoningen gepland. Naast betaalbare huurwoningen zijn dit ook duurdere huurwoningen en 

koopwoningen, om de doorstroom op de markt te bevorderen (Woonveste, 2005). In de prognose voor 

2009-2013 staat ook meer nieuwbouw en minder sloop gepland dan het landelijke gemiddelde (CFV, 

2009a).  

4.2 Analyse casestudies  

In de volgende paragrafen worden de bevindingen uit de casestudies uitgewerkt. Hierbij gaat het in 

paragraaf 4.2.1 over de manier waarop op dit moment het beleid wordt gevormd bij corporaties, en wat 

voor rol duurzaamheid hierin speelt. In paragraaf 4.2.2 zal dieper ingegaan worden op de resultaten uit de 

interviews die betrekking hadden op de uitvoering. In paragraaf 4.2.3 wordt de relatie gelegd tussen het 

beleid omtrent duurzaamheid en hetgeen er in de uitvoering aan duurzaamheid wordt gedaan. Ten slotte 

wordt in paragraaf 4.2.4 de resultaten uit de interviews geanalyseerd aan de hand van het ordeningskader 

voor duurzame ontwikkeling.  

4.2.1 Wat doen corporaties nu aan duurzaamheid – beleid 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de interviews over het beleid, en over de manier waarop 

duurzaamheid in het beleid wordt meegenomen geanalyseerd. 

Visie en missie 

Om een analyse van het beleid van corporaties te starten, is het handig om te beginnen vanuit de missie 

en visie van een corporatie. Hierin is beknopt weergegeven waar een organisatie voor staat en voor gaat. 

Voor het achterhalen van de visie en missie van de corporaties zijn de ondernemingsplannen van de zes 

corporaties geanalyseerd. Hierin worden meestal de visie en missie genoemd, en vertaald naar een 

strategie voor de komende periode (vaak 4 jaar) om de gestelde doelstellingen te behalen. Het blijkt dat 

de missie van de verschillende corporatie grotendeels met elkaar overeenkomen. Aangezien corporaties 

instellingen zijn met dezelfde maatschappelijke taak, is dit niet verrassend. De kern van de missies kan 

worden samengevat als: Het bieden van kwalitatief goede en betaalbare woningen in een prettige 

woonomgeving.  

In de visie van een organisatie wordt verwoord wat voor toekomstbeeld men heeft voor de organisatie. 

De visie drukt daarom uit op wat voor manier de organisatie de gestelde doelen wil realiseren die zijn 

verwoord in de missie. De visies van de zes corporaties kunnen daarom onderling verschillen, omdat ze 
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mogelijk op een andere manier hun doelen willen bereiken. Toch blijken er wederom grote 

overeenkomsten te zijn tussen de visies die de onderzochte corporaties hebben. Zoals blijkt uit de missies 

willen de corporaties zich allemaal inzetten voor kwalitatief goede en betaalbare woningen, in veilige en 

leefbare buurten. Om dit te kunnen bereiken werken de corporaties samen met verschillende 

stakeholders, zoals zorginstellingen, gemeenten en vooral ook de bewoners zelf. Keuzevrijheid en 

klantgedrevenheid worden door de corporaties als belangrijke punten gezien. Om hieraan te werken 

worden niet alleen vastgoedgerelateerde activiteiten zoals nieuwbouw, verkoop, en aanpassingen van 

woningen uitgevoerd, maar ook activiteiten om de woonomgeving te verbeteren. 

Toch zijn er ook tussen de corporaties verschillen in de visies & missies. Een opvallend verschil, in het 

kader van dit onderzoek, is dat er slechts twee corporaties zijn die ‘duurzaamheid van woongebieden’ 

(missie) of ‘duurzaam bouwen en verbouwen’ (visie) genoemd hebben in enerzijds hun missie of 

anderzijds hun visie. Aangezien de ondernemingsplannen die zijn geanalyseerd nagenoeg allemaal een 

looptijd hebben tot en met 2010, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat duurzaamheid tot 2010 nog 

niet zodanig belangrijk gevonden werd door de vier andere corporaties dat het in hun visie of missie is 

opgenomen.  

Dat duurzaamheid toch een punt van aandacht is bij corporaties, blijkt uit het feit dat duurzaamheid in 

vier van de zes ondernemingsplannen wel een plaats heeft. Daarnaast hebben ook vier van de zes 

geïnterviewde corporaties een apart beleidsdocument waarin duurzaamheid (of aspecten ervan) wordt 

toegelicht14. Bij twee corporaties is dit een document waarin zij hun duurzaamheidsvisie hebben 

beschreven, bij één corporatie een document waarin een milieubeleidsplan staat uitgelegd en bij één 

corporatie een energiebeleidsplan. 

Wat is duurzaamheid? 

Zoals eerder al opgemerkt, is duurzaamheid een containerbegrip. Er zijn talrijke definities over wat 

duurzaamheid is, en op wat voor manier er invulling aan gegeven kan worden. Dat corporaties 

duurzaamheid noemen in hun visie, missie, ondernemingsplannen of andere beleidsdocumenten wil 

daarom niet zeggen dat men het over hetzelfde ‘duurzaamheid’ heeft, en het ook op dezelfde manier 

benadert. Om te weten te komen hoe de zes corporaties duurzaamheid interpreteren is tijdens de 

interviews aan de beleidsmedewerkers gevraagd of zij duurzaamheid konden definiëren. Uit deze 

interviews kwamen verschillende definities naar voren: ‘duurzaamheid is keuzes maken voor de korte en 

lange termijn’; ‘duurzaamheid is het op een dergelijke manier bouwen en beheren dat er zo min mogelijk 

input en output voor nodig is’; ‘duurzaamheid is toekomstbestendigheid’; ‘duurzaamheid is producten 

kiezen die weinig onderhoud behoeven, lang mee gaan en recyclebaar zijn, en daarnaast is duurzaamheid 

zo min mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen’. Kijkend naar deze antwoorden lijkt het dat er 

verwarring bestaat tussen de middelen om tot duurzaamheid te komen en wat duurzaamheid precies is. 

Op één en dezelfde vraag worden namelijk verschillende dingen geantwoord. De één antwoordt met een 

strategie, de ander met een definitie, en weer een ander met een werkwijze. Dit bevestigt nogmaals dat 

er een grote diversiteit bestaat aan opvattingen rondom het begrip duurzaamheid. 

In de duurzaamheidsvisies die twee corporaties hebben gedocumenteerd is een duidelijker onderscheid 

gemaakt tussen wat duurzaamheid is, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om bij te 

dragen aan duurzaamheid. Duurzaamheid is daarnaast ook op een abstracter niveau gedefinieerd. In de 

eerste duurzaamheidsvisie wordt omschreven dat duurzaamheid verbonden is met ontwikkeling. Vanuit 

                                                             
14

 Er is slechts één corporatie die duurzaamheid niet in haar ondernemingsplan heeft opgenomen én geen apart 

beleidsdocument heeft met daarin (aspecten van) duurzaamheid. Dit betekent dat drie corporaties beiden hebben, en twee 

corporaties hebben of een apart beleidsdocument of hebben duurzaamheid opgenomen in het ondernemingsplan. 
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die redenering wordt verwezen naar de definitie van duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport. 

Daarnaast wordt gesteld dat bij een duurzame ontwikkeling vier dimensies in evenwicht moeten zijn: 

people, planet, profit en technologie.  

In de tweede duurzaamheidsvisie wordt wederom de definitie van Brundtland gebruikt. Echter, die 

definitie wordt door deze corporatie wat vaag gevonden. Daarom wordt in de duurzaamheidsvisie van 

deze corporatie uitgegaan van de volgende definitie: een duurzame woning is een woning die gebouwd 

en beheerd wordt volgens een systematiek en met materialen waardoor er gedurende de levenscyclus 

geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen en/of blijvend schadelijke emissie naar lucht, bodem of 

water kan ontstaan. Deze definitie van duurzame ontwikkeling is specifieker dan degene uit de eerste 

duurzaamheidsvisie.  

Energiebesparing 

Ondanks dat corporaties verschillende visies hebben op duurzaamheid, en er onduidelijkheid lijkt te 

bestaan over wat de middelen en doelen van duurzaamheid zijn, geven de meeste beleidsmedewerkers in 

de interviews aan zich qua duurzaamheid op dit moment te concentreren op energiebesparing. Dit blijkt 

ook uit het verloop van de interviews. Wanneer het woord duurzaamheid werd geïntroduceerd in de 

gesprekken, werd meestal direct gesproken over energiebesparing door de geïnterviewden. De 

hoofdreden om nu vooral te concentreren op energiebesparing is het aangepaste 

woningwaarderingsstelsel (WWS) dat (waarschijnlijk) per 1 juli 2010 in werking treedt. Andere redenen 

om te investeren in energiebesparende maatregelen zijn het beheersbaar houden van de woonlasten, het 

verminderen van de CO2-uitstoot, het verminderen van de primaire energievraag, en het aanbieden van 

meer comfort aan huurders.  

Opvallend is dat bijna iedere geïnterviewde corporatie op zijn eigen manier ambities qua 

energiebesparing formuleert met behulp van de energielabels. Voorbeelden van genoemde ambities zijn: 

bij renovatie minimaal twee labelstappen maken; de bestaande voorraad minimaal gemiddeld op C-label 

brengen, en bij ingrijpende woningverbetering streven naar minimaal gemiddeld B-label; alle woningen 

minimaal naar C-label brengen, en waar mogelijk naar een B-label; en ten slotte alle complexen minimaal 

naar D-label of naar C-label. Er is slechts één corporatie die de ambitie niet aan de energielabels ophangt, 

maar stelt dat ze 2% CO2-reductie per jaar tot 2020 nastreeft. Het is opvallend dat slechts één corporatie 

de ambities formuleert aan de hand van CO2-reductie, omdat de afspraken over energiebesparing op 

internationaal tot lokaal niveau meestal worden gemaakt aan de hand van hoeveelheid CO2-reductie. Er is 

slechts één corporatie die nog geen ambitie heeft vastgesteld wat betreft energiebesparing. Echter, de 

bovengenoemde ambities zijn nog niet bij alle corporaties echt vastgelegd. De corporaties zijn nog aan het 

analyseren wat een dergelijke ambitie betekent voor het financiële plaatje, en of het daadwerkelijk 

realistische ambities zijn met het oog op de huidige staat van de woningvoorraad.  

Om te toetsen of de gestelde ambities op het gebied van energiebesparing haalbaar zijn, en deze 

eventueel bij te kunnen stellen, worden er door twee corporaties instrumenten gebruikt. Deze 

instrumenten zijn ‘Vabi Vastgoed’, ‘Fimaren’ en ‘Epact/W’15. Met deze instrumenten kan voor de voorraad 

en complexen berekend worden wat voor investeringen en maatregelen er genomen moeten worden om 

een bepaald energielabel of ambitie te kunnen realiseren.   

Corporaties hebben nu vaak nog geen plan van aanpak om de gestelde ambities te kunnen realiseren. Dit 

blijkt uit het feit dat de meeste corporaties aangeven dat ze op dit moment het energielabel nog niet 

                                                             
15

 Epact/W is een programma ontwikkeld door BuildDesk. Met Epact/W kunnen de energielabels van de woningen 

vastgesteld worden. Daarnaast kunnen de effecten van maatregelenpakketten op de energetische kwaliteit van de 

woningen met het programma in beeld worden gebracht (Weevers, interview, 19 oktober, 2009). 
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meenemen bij de keuze over wat er met een complex gaat gebeuren (complexstrategie). Om de gestelde 

ambities te kunnen behalen zal het energielabel echter een steeds grotere rol moeten krijgen in het 

voorraadbeleid. De beleidsmedewerkers geven dan ook aan dat in de toekomst het energielabel wel één 

van de beleidsthema’s gaat worden die mede bepaalt wat er met een complex gaat gebeuren. Het 

energielabel zal hierin geen leidende rol krijgen, maar kan wel een doorslaggevende factor zijn. Door het 

meenemen van het energielabel in de afwegingen in het voorraadbeleid, kan het gebeuren dat complexen 

waar eerder geen investeringen in gedaan zouden worden nu wel op de investeringsbegroting worden 

opgenomen, omdat anders de gestelde ambitie niet haalbaar is.   

Als extra stimuleringsregeling wordt nu waarschijnlijk het energielabel in het woningwaarderingsstelsel 

opgenomen per 1 juli 2010. Hierdoor worden corporaties als het ware gedwongen om in het 

voorraadbeleid het energielabel mee te nemen, omdat het anders tot gevolg kan hebben dat er in de 

toekomst minder huur voor een bepaald complex gevraagd mag worden. Enkele woningcorporaties geven 

aan dat hierdoor complexen met een laag energielabel eerder aangepakt gaan worden dan in eerste 

instantie gepland was.  

Zoals gezegd is een echte vertaling van de ambitie voor energiebesparing op portefeuilleniveau naar een 

concrete aanpak op complexniveau nu nog niet echt aan de orde. Op dit moment wordt er door de 

corporaties meestal per project gekeken of en wat voor maatregelen zij kunnen gaan uitvoeren op het 

gebied van energiebesparing. Om te bepalen hoe ver men wil gaan met het nemen van 

energiebesparende maatregelen op complexniveau, gebruikt één corporatie een rekenmethode. Zij 

gebruikt een rendementseis (Internal Rate of Return – IRR) voor het uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen. Bij drie andere corporaties wil men naar het financiële- en maatschappelijk rendement van 

de energiemaatregelen gaan kijken om op complexniveau te bepalen wat haalbaar is. Anderen kijken op 

complexniveau wat de financiële ruimte is vanuit de meerjaren onderhoudsbegroting of vanuit een 

speciaal gereserveerd budget voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast gelden hierbij ook de 

praktische en technische mogelijkheden, en de resterende exploitatieduur als kader.  

Voorraadbeleid 

Het energielabel speelt in het bepalen van een complexstrategie bij nagenoeg alle geïnterviewde 

corporaties nog geen rol. Op basis van welke beleidsthema’s deze keuzes dan wel worden gemaakt is door 

corporaties niet heel specifiek beantwoord. Wel kan geconcludeerd worden dat de 

hoofdlijnen/beleidsthema’s waarop corporaties hun afwegingen baseren om tot een bepaalde 

complexstrategie te kunnen komen over het algemeen hetzelfde zijn. Grofweg zijn deze samen te vatten 

in drie hoofdthema’s: marktkwaliteit, bouwtechnische- en woonkwaliteit en financiële kwaliteit.   

Bij de marktkwaliteit gaat het om zaken als de verhuurbaarheid van een complex en marktvraag in de 

toekomst (voorbeelden van parameters zijn: mutatiegraad, reactiegraad, woonduur).   

Voorbeelden van parameters die bij de woon- en bouwtechnische kwaliteit gebruikt worden zijn comfort, 

aanpasbaarheid, veiligheid, uitstraling, oppervlakte, isolatiewaarde en vaak ook woonomgeving 

(bijvoorbeeld leefbaarheid en voorzieningenniveau). De energetische kwaliteit willen de corporaties 

hierbij ook gaan meenemen, bijvoorbeeld aan de hand van de energielabels, maar dit gebeurt nu meestal 

nog niet.   

Het laatste overkoepelende beleidsthema is de financiële kwaliteit. Hierbij gaat het om zaken als het 

huurbeleid en het financieel perspectief van complexen, zoals bedrijfswaarde, exploitatieduur en 

toekomstige ingrepen. 

De corporaties gebruiken verschillende methodes om aan de hand van de gebruikte parameters 

afwegingen te maken over wat er met een complex moet gebeuren. Zo kan het zijn dat corporaties aan de 

hand van subjectieve beoordelingen rapportcijfers toekennen aan de parameters voor bouwtechnische- 
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en woonkwaliteit, en op die manier een complexstrategie bepalen.   

Een meer geautomatiseerde aanpak is het gebruik van referentiemodellen voor bepaalde product-markt 

combinaties16 (bijvoorbeeld goedkope eengezinswoning). In deze referentiemodellen is opgenomen wat 

voor iedere product-markt combinatie de gewenste waarden zijn voor de verschillende parameters. 

Wanneer een complex niet de juiste waarde scoort op een bepaalde parameter, wordt bekeken of dit een 

acceptabel gebrek is en wordt nader bekeken of en hoe dit kan worden aangepakt.   

Een methode waarbij door het invullen van bepaalde gegevens over een complex een standaardstrategie 

wordt aangeboden is door geen enkele corporatie als wenselijk genoemd. De geïnterviewde corporaties 

kijken naar het individuele complex, omdat het ook afhankelijk is van de omstandigheden en situatie van 

het individuele complex wat de gewenste strategie is. Bij het ene complex kan men daarom tot andere 

keuzes komen dan bij het andere complex wanneer het complex bijvoorbeeld slecht scoort op 

verhuurbaarheid. Uitkomsten uit afwegingsmethoden die leiden tot standaard complexstrategieën (zoals 

een beslisboom) worden dus niet zomaar gebruikt en overgenomen, maar kunnen wel als basis dienen.  

Enkele corporaties maken gebruik van referentiemodellen of verschillende resultaatlabels (zoals 

exploitatielabel, doelgroeplabel, huurniveau, kwaliteitsniveau). Dit kan veel duidelijkheid verschaffen voor 

de andere processen van de corporatie. Door het gebruik van referentiemodellen of resultaatlabels 

kunnen makkelijker complexvisies opgesteld worden. Het complex wordt namelijk aan de hand van 

verschillende parameters in kaart gebracht, en deze kunnen naast de gewenste kwaliteit worden gelegd 

aan de hand van de referentiemodellen en resultaatlabels. Zo kan er bijvoorbeeld een referentiemodel 

gemaakt worden voor goedkope eengezinswoning, waarin precies staat wat de gewenste kwaliteit is 

wanneer een woning in die categorie is ingedeeld.   

Met resultaatlabels werkt het in principe hetzelfde. Zo kunnen segmentlabels (goedkoop, betaalbaar, 

duur) gekoppeld worden aan het gewenste onderhoudsniveau. Een woning met het segmentlabel 

‘goedkoop’ kan dan het onderhoudsniveau ‘minimum’ krijgen. Door het op deze manier in kaart brengen 

van de voorraad en de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus is het duidelijk welke ingrepen er bij 

mutatie- en planmatig onderhoud precies moeten worden uitgevoerd. Het voorraadbeleid krijgt op deze 

manier een sturende werking, en zo wordt bovendien de prijs/kwaliteit verhouding van de woning in 

evenwicht gebracht. Door het werken met referentiemodellen of resultaatlabels wordt voorkomen dat 

ieder complex op hetzelfde kwaliteitsniveau wordt gebracht, waardoor er bespaard kan worden op 

onderhoud en renovatie-investeringen.   

Drie van de geïnterviewde corporaties (gaan) werken met verschillende onderhoudsniveaus. Enerzijds 

gekoppeld aan het segmentlabel (bijvoorbeeld goedkoop, betaalbaar, duur) of anderzijds aan de 

complexstrategie (bijvoorbeeld doorexploiteren, investeren, sloop). Zoals gezegd bespaart men hiermee 

op het onderhoud, omdat niet ieder complex meer aan hetzelfde kwaliteitsniveau hoeft te voldoen. Het 

werken met verschillende onderhoudsniveaus wordt door corporaties niet genoemd wanneer er naar 

duurzaamheid wordt gevraagd. Hieruit kan worden afgeleid dat de zes corporaties het werken met 

verschillende onderhoudsniveaus niet direct in verband brengen met duurzaamheid. 

De helft van de geïnterviewde corporaties heeft in het voorraadbeleid een standaard programma van 

eisen of moederbestek ontwikkeld met daarin een lijst van materialen waar uit gekozen mag worden bij 

het uitvoeren van projecten. Een dergelijk bestek kan hetzelfde zijn voor nieuwbouw, planmatig-, 

mutatie- en klachtenonderhoud. Één corporatie geeft aan dat zij bij het maken van het programma van 

eisen het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen in acht heeft genomen. Een andere corporatie heeft een 

                                                             
16

 Een product-markt combinatie (PMC) is meestal een verzameling van soortgelijke woningen die markttechnisch te 

vergelijken zijn, omdat het product bijvoorbeeld interessant is voor een bepaalde doelgroep. 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

44 

duurzame materiaalkeuze vastgelegd in een moederbestek met behulp van een reeks boeken van het 

NIBE.  

Instrumenten 

In hoofdstuk 3.3.3 zijn enkele instrumenten en maatregelenpakketten genoemd waarmee duurzaamheid 

gemeten en geconcretiseerd kan worden. Uit de interviews met de zes corporaties blijkt dat er slechts 

beperkt gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten. Bij een enkele corporatie gebruiken ze Vabi 

Vastgoed, Fimaren en Epact/W om haalbare ambities voor energiebesparing vast te stellen, de mogelijke 

maatregelen in beeld te brengen, en de financiële gevolgen hiervan in kaart te brengen. Deze drie 

instrumenten zijn alleen toepasbaar op energiebesparende maatregelen.   

Daarnaast is door één corporatie de Toolkit Bestaande Bouw genoemd. Hierover werd gezegd dat de 

verschillende aanvliegroutes die in de Toolkit Bestaande Bouw genoemd worden goed zijn om een keer 

over nagedacht te hebben. Daarnaast zijn ook de maatregelpakketten handig, om een eerste inschatting 

te kunnen maken van de kosten van een bepaalde maatregel. Verder wordt het instrument in de praktijk 

niet gebruikt.   

Ook GPR Gebouw wordt niet standaard gebruikt door de geïnterviewde corporaties. Enkel wanneer de 

gemeente een berekening aan de hand van GPR Gebouw verwacht (meestal bij nieuwbouw), wordt deze 

gebruikt. Wel wordt door één corporatie de brede focus van GPR Gebouw als positief bevonden, maar 

wordt verder gezegd dat GPR Gebouw Bestaand niet praktisch is. Ten eerste vergt GPR Gebouw bestaand 

teveel invoerwerk. Dit is tijdrovend, ook omdat niet alle benodigde informatie van de gebouwen snel 

beschikbaar is. Ten tweede wordt er door deze corporatie gezegd dat GPR Gebouw geen handig 

communicatiemiddel is, omdat het niet duidelijk is wat de winst is wanneer een gebouw van een score 

van bijvoorbeeld 5 naar een score van 6 gaat. Als laatste nadeel wordt genoemd dat GPR Gebouw geen 

totaalbeeld geeft van de gehele woningvoorraad.  

De Duurzaamheidbarometer, die juist wel toepasbaar is op het voorraadniveau, wordt door slechts één 

corporatie benoemd. Deze corporatie wilde de Duurzaamheidbarometer gaan gebruiken om ervoor te 

zorgen dat duurzaamheid een aandachtspunt is bij beslissingen. Echter, omdat het instrument nog niet 

volledig is uitontwikkeld, gebruikt de corporatie het instrument op dit moment nog niet.  

Één corporatie antwoordde op de vraag waarom instrumenten niet vaker worden gebruikt, dat er wel 

naar verschillende instrumenten wordt gekeken. Echter, een instrument moet wel aansluiten op de 

werkwijze en systemen van de corporatie, en ook moet de toegevoegde waarde van het instrument in 

verhouding zijn met de kosten die het met zich mee brengt. 

Uit de interviews komen ook twee hulpmiddelen naar voren die worden gebruikt om duurzaamheid te 

bevorderen, die niet genoemd zijn in hoofdstuk 3.3.3. Het eerste hulpmiddel is een reeks boeken van het 

NIBE: Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten. Hierin wordt beschreven wat de milieu- en 

gezondheidseffecten zijn bij het gebruiken van bepaalde materialen bij draagconstructies, afwerkingen en 

gevels & daken. Informatie over de emissies, uitputting van grondstoffen, afval, energiegebruik, 

levensduur, hinder en transport worden per functionele eenheid van het materiaal weergegeven. Deze 

data wordt berekend aan de hand van een levenscyclusanalyse. De boeken van het NIBE worden door 

deze corporatie gebruikt om tot een duurzame materiaalkeuze te komen.    

Een ander hulpmiddel dat in twee interviews is genoemd is het strategisch voorraadbeleid. Dit is een 

interessante bevinding. Wanneer het strategisch voorraadbeleid namelijk als instrument wordt genoemd 

om aan duurzaamheid te werken, wordt duurzaamheid immers vanuit een breder kader bezien, en niet 

slechts beperkt tot energiebesparing en milieu. Deze twee geïnterviewden geven aan dat het strategisch 

voorraadbeleid is ontwikkeld als instrument om tot een woningvoorraad te komen die in alle opzichten 



Cindy Goorts                                                 Duurzaamheid bij woningcorporatie…meer dan alleen energie! 

45 

lang mee kan. Om dit te bereiken, wordt er vanuit een lange termijn visie gekeken naar de financiële 

mogelijkheden van de voorraad, de bouwtechnische mogelijkheden en de toekomstige marktvraag. Door 

het strategisch voorraadbeleid kunnen de middelen van een corporatie effectief ingezet worden, en 

wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Om deze redenen vinden de twee 

geïnterviewden het strategisch voorraadbeleid een middel om aan duurzaamheid te werken. 

Animo voor duurzaamheid 

GPR Gebouw wordt, zoals eerder genoemd, door een paar van de gemeenten waarin de zes 

geïnterviewde corporaties werkzaam zijn gebruikt. Dat ook de corporaties met dit instrument werken, 

wordt door de gemeenten niet vereist. Eén gemeente heeft wel onlangs voor het eerst geëist van een 

corporatie dat bij een nieuwbouwproject een GPR-score wordt overlegd. Een andere gemeente biedt het 

instrument gratis aan, aan corporaties die in die gemeente werkzaam zijn, maar verplicht het overleggen 

van een GPR-score niet.   

De meeste corporaties geven aan dat de gemeenten nog niet echt een stimulerende rol innemen wanneer 

het gaat over duurzaamheid. Zo worden er nog nauwelijks prestatieafspraken gemaakt tussen de 

geïnterviewde corporaties en de gemeenten, als het gaat om duurzaamheid in zijn brede zin. Wel wordt 

door de corporaties opgemerkt dat de gemeenten steeds meer interesse hebben in duurzaamheid, en in 

de manier waarop corporaties met dit thema omgaan. Dat er aandacht is voor duurzaamheid blijkt 

bijvoorbeeld in één geval uit een convenant energiebesparing dat is ondertekend tussen meerdere 

corporaties, gemeenten en provincie. Een andere corporatie geeft aan dat er een richtlijn voor duurzaam 

bouwen is ingesteld die op regionaal niveau door enkele gemeenten is ondertekend.  

Belemmering om in duurzaamheid te investeren 

Tijdens de interviews is gevraagd wat voor corporaties een belemmering vormt om met duurzaamheid 

aan de slag te gaan. Hierbij worden meerdere dingen genoemd, die grotendeels met elkaar samenhangen. 

Één van de grootste belemmeringen vormt het split-incentive. Bij het split-incentive komen eigenlijk 

verschillende problemen bij elkaar: betaalbaarheid van projecten, acceptatie van maatregelen door 

bewoners, en bewonersgedrag. Bij het split-incentive gaat het namelijk om het probleem dat de huurder 

de baten heeft en de corporatie de lasten. Dit wil zeggen dat de corporatie investeert in 

energiebesparende maatregelen, terwijl de financiële voordelen bij de huurder komen in de vorm van 

lagere energielasten. Ondanks dat corporaties op dit moment vaak energiebesparende maatregelen 

nemen zonder huurverhoging van de huurder te vragen (pas in geval van mutatie verhogen ze de huur), 

zijn de corporaties op zoek naar manieren om dit anders te doen om toch een deel van hun investering 

terug te kunnen verdienen17. Wat hierbij echter lastig is, is dat energiebesparing bij de bewoners nog niet 

echt leeft. Hierdoor zijn huurders niet altijd bereid om in te stemmen met huurverhoging wanneer 

energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd18.   

Een redenering die woningcorporaties gebruiken om huurverhoging te verantwoorden bij 

energiebesparende maatregelen, is dat de energielasten omlaag zullen gaan. Hierdoor heeft de bewoner 

gelijkblijvende woonlasten: de huur gaat omhoog, maar de energielasten gaan omlaag. De maatregelen 

worden dan ‘woonlastenneutraal’ uitgevoerd. Probleem hierbij is echter dat het lastig te voorspellen is 

wat de daadwerkelijke energiebesparing zal worden, en hoeveel dus de huur verhoogd kan worden. 

Enerzijds omdat het energieverbruik privé is en bewoners hier geen inzage in hoeven te geven, anderzijds 

omdat de hoeveelheid energiebesparing afhankelijk is van het bewonersgedrag. De energiebesparende 

                                                             
17 Anders zien de corporaties de investering enkel terug in een verhoging van de bedrijfswaarde van een complex. 

18
 Wanneer het gaat om maatregelen op complexniveau moet 70% van de huurders instemmen met huurverhoging voordat 

dit daadwerkelijk mag worden doorgevoerd.  
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maatregelen kunnen soms namelijk tot extra comfort leiden, en daardoor tot gedragsverandering (als 

voorbeeld wordt genoemd langer douchen bij betere ketel). Het is dus praktisch onmogelijk om te 

garanderen dat het energieverbruik omlaag zal gaan, wanneer energiebesparende maatregelen worden 

uitgevoerd, en daarom besparende maatregelen op basis van een woonlastengarantie uit te voeren.  

Daarnaast wordt als probleem genoemd dat een woonlastengarantie eigenlijk zijn doel voorbij streeft. Bij 

een woonlastengarantie, zoals de Woonlastenwaarborg van de Woonbond en Aedes, spreken de 

corporatie en huurder af hoeveel de huur mag stijgen om de woonlasten gemiddeld op complexniveau 

gelijk te laten blijven. Dit zou huurders moeten overtuigen om in te stemmen met een huurverhoging 

wanneer een corporatie energiebesparende maatregelen wil nemen. Echter, één corporatie zegt dat de 

prikkel voor huurders om zelf met energiebesparing aan de slag te gaan hierbij wegvalt. Immers, wanneer 

de beoogde energielastendaling niet wordt behaald na het nemen van de maatregelen, dan betekent dit 

dat de huurverhoging (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt wordt. Voor de huurder betekent dit dat de 

huurprijs weer naar de oorspronkelijke hoogte gaat, en men toch de voordelen heeft van de 

energielastenbesparing (de maatregelen zijn dan immers al uitgevoerd). De huurder heeft er dus eigenlijk 

baat bij om te zorgen dat de beoogde vermindering in energieverbruik in de afgesproken looptijd van het 

contract niet wordt behaald. 

Een laatste probleem wat wordt genoemd bij het mogelijk doorrekenen van de energie-investeringen in 

de huurprijs, is dat de huurprijs door een huurverhoging mogelijk boven de aftoppingsgrens van de 

huurtoeslag komt. Het is voor corporaties daarom niet altijd mogelijk om investeringen in 

energiebesparende maatregelen door te rekenen in de huur, omdat het niet wenselijk is dat de huur 

boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag komt. Het overheidsbeleid is nu nog gericht op het sturen op 

huur en niet op woonlasten. 

Enkele corporaties denken dat het vernieuwde WWS dat (waarschijnlijk) per 1 juli 2010 van kracht zal 

gaan een oplossing kan zijn voor het split-incentive vraagstuk. Investeringen in energiebesparende 

maatregelen zullen straks namelijk leiden tot meer huurpunten. Deze huurpunten zijn gerelateerd aan de 

maximaal redelijke huurprijs: hoe hoger het puntenaantal hoe hoger de maximaal redelijke huurprijs zal 

zijn. Echter, enkele corporaties merken hierbij op dat zij bij het verhogen van de huur ook op de 

aftoppingsgrens letten. Mogelijk wordt hierdoor het terugverdieneffect door aanpassing van het WWS 

niet volledig benut. Aanpassing van de aftoppingsgrens voor huurtoeslag zou hierbij kunnen helpen.

  

Daarnaast spreken enkele corporaties ook hun bedenkingen uit over de vraag of opname van het 

energielabel in het woningwaarderingsstelsel in de praktijk daadwerkelijk voor verandering zal zorgen. Op 

dit moment kunnen veel corporaties namelijk ook hun huur verhogen bij mutatie, aangezien ze nog onder 

de maximaal redelijke huur zitten. In de praktijk zal er daarom volgens deze corporaties mogelijk weinig 

veranderen.  

Een andere belemmering om te gaan investeren in duurzaamheid is de regelgeving. Hierbij werd in de 

interviews vooral gedoeld op het voorstel van de nieuwe Warmtewet. Uit het voorstel blijkt dat 

kleinschalige, collectieve verwarmingssystemen van corporaties ook onder de Warmtewet gaan vallen. 

Praktisch gezien betekent dit dat corporaties, wanneer ze een dergelijk verwarmingssysteem (willen) 

installeren, een aparte Energie BV zullen moeten oprichten. Dit heeft tot gevolg dat het investeren in 

dergelijke collectieve systemen (zo ook WKO- en Warmtepompprojecten) een stuk minder aantrekkelijk 

wordt gevonden door corporaties. 

Opvallend is dat op een vraag over de belemmeringen voor investeringen in duurzaamheid, het eigenlijk 

uitsluitend gaat over de belemmeringen die corporaties ondervinden om te investeren in 
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energiebesparing. Dit bevestigt nogmaals dat energiebesparing het onderdeel is waar de corporaties als 

eerste aan denken wanneer het gaat over duurzaamheid. Dit is logisch gezien het feit dat de corporaties 

eerder al hebben aangeven zich wat duurzaamheid betreft zich nu vooral te richten op energiebesparing.  

4.2.2 Wat doen corporaties nu aan duurzaamheid – uitvoering 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de interviews over de uitvoering geanalyseerd. Hierbij gaat het 

om de manier waarop bepaalde keuzes tot stand komen in de uitvoering, en hoe duurzaamheid hierbij 

terug komt.  

Wat is duurzaamheid? 

In de interviews over de verschillende vormen van onderhoud is, net zoals in de interviews over het 

beleid, gevraagd wat duurzaamheid is. Meer dan op het beleidsniveau wordt hier naar concrete aspecten 

verwezen om tot duurzaamheid te kunnen komen. Wat vaak wordt genoemd zijn de juiste materiaalkeuze 

(recyclebaar, lage onderhoudsbehoefte, lange levensduur), energiebesparende maatregelen, 

levensduurverlenging en investeren in duurzame energie. Duurzaamheid wordt hierbij waarschijnlijk 

vooral bezien vanuit het werkveld van de geïnterviewden, namelijk onderhoud. Echter, dat deze thema’s 

worden benoemd, wil niet zeggen dat dit één op één vertaald wordt met wat er daadwerkelijk in het 

onderhoud gebeurd.  

Productkeuze 

Wanneer gekeken wordt naar de productkeuze, blijkt dat de meerderheid van de geïnterviewde 

onderhoudsmedewerkers vindt dat dit een thema is waarmee duurzaamheid bereikt kan worden. Echter, 

niet bij iedere corporatie wordt bij de materiaal- en installatiekeuze bewust gelet op de mate van 

duurzaamheid.  

Zoals uit de analyse van de interviews over het beleid al naar voren kwam, werken drie corporaties met 

een standaard programma van eisen of een moederbestek. Hierin is onder andere opgenomen welke 

materialen er wel of niet gebruikt mogen worden bij projecten. Het daadwerkelijke bestek of programma 

van eisen voor een specifiek project moet binnen het moederbestek of standaard programma van eisen 

passen. De daadwerkelijke productkeuze wordt dus bij alle corporaties per project bepaald.  

Twee corporaties hebben aangegeven dat de keuzes voor de materialen die zijn opgenomen in het 

moederbestek of standaard PVE, mede zijn gemaakt op basis van hun mate van duurzaamheid. Eén 

corporatie heeft bij de materiaalkeuze gebruik gemaakt van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Een 

tweede corporatie geeft aan dat duurzaamheid (voornamelijk in de zin van sustainable) nagenoeg de 

belangrijkste drijfveer is om een bepaald materiaal op te nemen in het moederbestek. Hierbij worden de 

materialen gekozen aan de hand van een reeks boeken van het NIBE waarin de milieu- en 

gezondheidseffecten van materialen worden berekend door middel van levenscyclusanalyse. Deze 

boeken zijn er voor draagconstructies, afwerkingen, gevels & daken.   

De andere corporaties geven aan dat kwaliteit, kosten, ervaring en soms recyclebaarheid de belangrijkste 

factoren zijn om voor een bepaald materiaal of installatie te kiezen. Bij de kwaliteit wordt dan vaak ook 

genoemd: onderhoudsbehoefte en levensduur. Ondanks dat de reden om deze twee aspecten mee te 

nemen in productkeuze misschien niet altijd duurzaamheid is, dragen ze hier mogelijk wel aan bij. Er is 

namelijk minder materiaal nodig wanneer een product een lange levensduur en lage onderhoudsbehoefte 

heeft, waardoor er in de gebruiksfase een minder grote belasting op het milieu is. Echter, om tot goede 

integrale afwegingen te komen met betrekking tot de milieubelasting van een materiaal of installatie, 

zouden ook het productieproces en de recyclebaarheid ervan in ogenschouw genomen moeten worden.  

Vier van de zes corporaties geven aan dat er meer aan duurzaamheid gedaan zou moeten worden in de 

productkeuze. Hierbij worden dingen genoemd als: beleid vormen over welke producten wel en niet 

gebruikt mogen worden met het oog op duurzaamheid, toelichten waarom bepaalde producten zijn 
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opgenomen in het referentiebestek zodat het meer bewustzijn creëert bij de medewerkers onderhoud, of 

het toetsen van de productkeuzes aan een duurzaamheidkeurmerk of –scan.  

Ondanks dat materiaal- en productkeuzes niet altijd zijn vastgelegd, hebben de corporaties wel duidelijke 

standpunten over welke materialen wel of niet duurzaam zijn. Als voorbeeld de materiaalkeuze voor 

kozijnen: er zijn corporaties die geen houten kozijnen willen plaatsen omdat de onderhoudskosten hoog 

zijn (verf en houtrot) en ze dit milieutechnische en financieel onverantwoord vinden. Ze kiezen daarom 

voor kunststof kozijnen. Anderen kiezen juist voor houten kozijnen, omdat ze vinden dat het 

productieproces van kunststof te milieubelastend is en het kunststof nog niet voldoende wordt 

gerecycled. Uit deze verscheidenheid aan materiaalkeuze voor kozijnen blijkt dat er nog veel 

onduidelijkheid is over welke materialen wat duurzaamheid betreft het beste zijn. Dit hangt af van de 

parameters die je in de afweging over de mate van duurzaamheid van materialen meeneemt. Maak je de 

afweging op basis van de onderhoudsbehoefte, emissies, productieproces, recyclebaarheid, of 

levensduur? 

Energiebesparing 

Het verminderen van het energieverbruik is ook één van de dingen die wordt genoemd wanneer het gaat 

om duurzaamheid. Het planmatig onderhoud en groot onderhoud (renovatie) worden beide als 

natuurlijke momenten gezien om maatregelen op het gebied van energiebesparing uit te voeren. Op deze 

momenten worden complexen toch al aangepakt, en is het daarom logisch om dan ook extra maatregelen 

uit te voeren. Wanneer bijvoorbeeld een kozijn moet worden vervangen kan men meteen isolatieglas 

plaatsen. Door het geclusterd uitvoeren van deze activiteiten worden ook de bewoners minder gehinderd, 

dan wanneer dergelijke maatregelen apart uitgevoerd zouden worden. Om te bepalen hoe ver men moet 

gaan met het nemen van energetische kwaliteitsverbeteringen worden de financiële kaders gebruikt, 

zoals eerder in 4.2.1 ook zijn genoemd. Daarnaast gelden hierbij, zoals gezegd, ook de praktische en 

technische mogelijkheden, en de resterende exploitatieduur als kader. 

Wat concrete maatregelen op het gebied van energiebesparing betreft, zijn er verschillen tussen de 

corporaties die zijn geïnterviewd. De corporaties investeren allemaal in het beter isoleren van woningen 

en het vervangen van ketels door HR-ketels. Dit gebeurt meestal op natuurlijke momenten (bij planmatig 

onderhoud of mutatie), maar er is ook een corporatie die dit buiten de natuurlijke momenten om doet. 

Verder lopen de maatregelen die corporaties nemen uiteen van complexen renoveren tot passiefhuis, 

proefprojecten met HRe-ketels (ook micro-WKK genoemd), proefprojecten met WKO-installaties, het 

installeren van WTW-installaties, projecten met houtpelletkachels, en het installeren van zonneboilers. De 

corporaties staan ook verschillend tegenover het installeren van vernieuwende technologieën. De één wil 

liever geen technieken installeren wanneer deze nog niet bewezen zijn, terwijl de ander vindt dat het haar 

taak is als woningcorporatie om hierin voorop te lopen.  

Planmatig onderhoud 

Wat het planmatig onderhoud betreft bestaan er verschillen tussen de manieren waarop corporaties het 

proces inrichten. Meestal start het proces vanuit de meerjaren onderhoudsbegroting. In de meerjaren 

onderhoudsbegroting is per complex vastgelegd wat er de komende jaren aan onderhoud gaat gebeuren. 

Dit gebeurt aan de hand van de onderhoudscycli van de verschillende installaties en bouwdelen, en kan 

eventueel worden ondersteund door klachten van bewoners. De onderhoudsmedewerkers geven aan dat 

de meerjarenbegroting echter niet taakstellend is. Zo controleren de corporaties enkele jaren voordat een 

onderhoudsbeurt gepland staat, bij enkele of alle complexen of het onderhoud daadwerkelijk 

noodzakelijk is, of dat het mogelijk uitgesteld kan worden. Aan de hand hiervan wordt de jaarbegroting 

opgesteld.  
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Het moment waarop wordt gekeken of het geplande onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd moet worden, 

is per corporatie verschillend. Om te controleren of het onderhoud nodig is, of dat de meerjarenbegroting 

aangepast kan worden, gebruikt één corporatie de officiële NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Eén andere 

corporatie gebruikt zijn eigen conditiemeting gebaseerd op NEN 2767. Weer andere corporaties laten 

jaarlijks of om de drie jaar opzichters langs (een selectie van) de complexen gaan, die vanuit hun eigen 

ervaring aangeven wat wel of niet noodzakelijk is. Bij het doen van een conditiemeting wordt per 

bouwdeel het huidige kwaliteitsniveau vergeleken met het gewenste kwaliteitsniveau wat ervoor is 

vastgesteld. Hierdoor wordt een onderhoudsactiviteit alleen opgenomen wanneer het gewenste 

kwaliteitsniveau niet is behaald. Door een dergelijke meting houdt men in het planmatig onderhoud 

minder stellig vast aan de normale vaste onderhoudscycli van bouwdelen en installaties.   

Het uitvoeren van een dergelijke conditiemeting is niet genoemd door corporaties wanneer gevraagd 

werd naar duurzaamheid. Het kan daarom enerzijds zijn dat conditiemeting niet als middel gezien wordt 

om tot duurzaamheid te komen, of anderzijds dat conditiemeting niet top-of-mind is bij duurzaamheid.  

Aanbesteding  

Bij het aanbesteden van onderhoud wordt de opdracht door de geïnterviewde corporaties in principe 

gegund op basis van laagste prijs. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste geven de corporaties aan 

hun onderhoudswerken meestal onderhands aan te besteden: de corporaties werken dan met een vaste 

lijst van aannemers. Door het hanteren van een dergelijke lijst kennen de corporaties de kwaliteiten van 

de aannemers, en weten ze welke aannemer het meest geschikt is voor welk werk. Daarnaast werken de 

geïnterviewde corporaties allen met een bestek waarin ze de kwaliteit, manier van werken, en 

bijvoorbeeld materiaalkeuzes vastleggen. Door de kwaliteit van het werk voor te schrijven in het bestek, 

kan de daadwerkelijke aanbesteding gegund worden op laagste prijs.   

Enkele corporaties geven aan meer te (willen) gaan sturen richting resultaatgericht vastgoedonderhoud 

(RGVO). Hierbij worden voor langere periode afspraken gemaakt tussen de corporatie en de aannemer 

over het niveau waarop het vastgoed onderhouden moet worden. Dit is een vorm van 

ketensamenwerking. De aannemer werkt dan niet meer vanuit een uitgebreid bestek, maar kan zelf 

bepalen op welke manier hij het onderhoud uitvoert zodat dit op het overeengekomen niveau wordt 

gehouden. De corporatie en de aannemer maken hierbij afspraken over de randvoorwaarden waar het 

onderhoud aan moet voldoen. Een duurzame productkeuze zou één van de randvoorwaarden kunnen 

zijn. Daarnaast kan het proces van resultaatgericht vastgoedonderhoud zelf ook tot duurzaamheid leiden. 

De verantwoordelijkheid voor het inrichten van het onderhoudsproces ligt namelijk bij specialisten, 

waardoor het proces efficiënter ingericht kan worden. Resultaatgericht onderhoud is wederom een 

thema wat door de zes corporaties niet zelf wordt genoemd wanneer naar duurzaamheid werd gevraagd.  

Bij de selectie van aannemers speelt bij geen van de zes corporatie milieu of duurzaamheid een rol. Wat 

wel aandachtspunten zijn bij de selectie, is de omgang met bewoners en zoals gezegd ervaring. Ook 

worden bij drie van de zes corporaties de aannemers geselecteerd op basis van hun regionale ligging. Één 

corporatie doet dit echter niet bewust, maar geeft aan dat een aannemer die niet in de omgeving van de 

corporatie werkt, niet in staat is de laagste prijs te bieden. De redenen van de twee andere corporaties 

om lokale aannemers te selecteren zijn de betrokkenheid van de aannemer en het bevorderen van de 

werkgelegenheid in de regio. Dit selectiecriterium wordt dus niet vanuit het punt van duurzaamheid 

genomen.  

Animo voor duurzaamheid 

In de interviews is gevraagd of duurzaamheid leeft bij de medewerkers binnen de corporatie. De 

antwoorden hierop lopen zeer uiteen. Bij de ene corporatie wordt geantwoord dat duurzaamheid een 
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thema is wat op het beleidsniveau leeft, maar bij de medewerkers onderhoud nog niet echt speelt. Deze 

corporatie organiseert daarom themabijeenkomsten over bepaalde duurzame producten, om zo ook 

meer bewustzijn te creëren bij de medewerkers. Ook een andere corporatie zegt bijeenkomsten te 

organiseren voor haar medewerkers, bijvoorbeeld over de EPA-labels, maar dit doen ze ondanks dat 

duurzaamheid voor de medewerkers wel al een vanzelfsprekend thema is. Bij een derde corporatie wordt 

gezegd dat duurzaamheid een thema is wat onbewust wordt meegenomen in de bedrijfsprocessen.  

In een ander interview werd aangegeven dat in de betreffende organisatie duurzaamheid nog niet door 

de gehele organisatie werd gedragen. De geïnterviewde gaf aan dat er een groep van ‘ambassadeurs’ voor 

duurzaamheid is, maar dat er ook nog veel medewerkers zijn die niet geïnteresseerd zijn in het thema.  

Een laatste corporatie geeft aan dat duurzaamheid op dit moment nog niet door de medewerkers wordt 

meegenomen in hun werkwijze, maar deze corporatie vermoedt dat het dit jaar gaat veranderen, 

aangezien duurzaamheid dit jaar als speerpunt is aangewezen.  

Belemmering om in duurzaamheid te investeren 

Tijdens de interviews over onderhoud en renovatie is ook gevraagd wat op dit moment een belemmering 

vormt om in duurzaamheid te investeren. Hierbij werd meerdere malen genoemd dat men niet weet in 

welke technologieën en installaties men het beste kan investeren. Het is nog niet bekend welke 

technologieën en installaties er dominant zullen gaan worden, en om die reden vinden de medewerkers 

het riskant om nu grootschalig in een technologie of installatie te gaan investeren (hierbij werd als 

vergelijking de strijd tussen Betamax en VHS aangehaald).  

Ook het belang van het bewonersgedrag werd vaak aangehaald. Ten eerste omdat energiebesparende 

maatregelen vaak gepaard gaan met comfortverhoging. Door deze comfortverhoging kan het gebeuren 

dat bewoners hun gedrag aanpassen waardoor de beoogde besparing van een bepaalde investering 

mogelijk niet wordt behaald. Het bewonersgedrag bepaalt dus voor een groot deel het succes van een 

investering in energiebesparende maatregelen. Daarnaast werd ook het belang van voorlichting aan 

bewoners benadrukt. Wanneer geïnvesteerd wordt in vernieuwende technologieën is het volgens de 

corporaties namelijk belangrijk dat de bewoners goed met deze technologie kunnen omgaan. Als dit niet 

het geval is kan dit het wooncomfort en de gezondheid van de bewoner aantasten, en kan het wederom 

gebeuren dat de beoogde energiebesparing niet wordt gehaald.  

4.2.3 Wat doen corporaties nu aan duurzaamheid – relatie beleid en uitvoering 

In de interviews was het lastig om onderscheid te maken tussen de verschillende lagen uit 

vastgoedsturing. Dit komt doordat de lagen in de praktijk vaak door elkaar lopen. Bepaalde keuzes 

worden in het beleid niet gemaakt, vastgelegd, doorvertaald of doorgecommuniceerd naar de volgende 

laag in het proces van vastgoedsturing, waardoor deze keuzes ergens anders gemaakt moeten worden. 

Op die manier ontstaan er onduidelijkheden, en vormt zich een gat tussen beleid en uitvoering.  

De resultaten uit de interviews over de rol van duurzaamheid in het beleid en uitvoering, kunnen 

desondanks toch gedeeltelijk geordend worden naar de verschillende lagen uit het proces van 

vastgoedsturing. Uitgangspunt is hierbij de visie die corporaties zelf hebben op duurzaamheid.  

Zo blijkt uit de interviews dat vijf van de geïnterviewde corporaties duurzaamheid (of aspecten hiervan, 

zoals milieu of energiebesparing) opgenomen hebben in hun ondernemingsplannen of aparte 

beleidsdocumenten. Aangezien deze documenten een vertaling zijn van de visie en missie van de 

corporatie kunnen ze geplaatst worden onder de eerste laag van vastgoedsturing: toekomstvisie en 

missie.  

In de portefeuillestrategie komt wat duurzaamheid betreft vooral de energetische kwaliteit terug. Door 

vijf van de geïnterviewde corporaties worden ambities gesteld over de hoeveelheid CO2-reductie of de 
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energielabels van de woningvoorraad. Desalniettemin, zijn de meeste corporaties nu nog bezig met het 

bepalen van het effect van het stellen van dergelijke ambities en of deze ambities ook werkelijk haalbaar 

zijn.  

Ondanks de ambities in de portefeuillestrategie, speelt energetische kwaliteitsverbetering in het 

voorraadbeleid bij de corporaties nog nauwelijks een rol bij het bepalen van een complexstrategie. De 

aansluiting tussen portefeuillestrategie en voorraadbeleid is op dit vlak nog niet echt bewerkstelligd.  

Op dit moment worden door de corporaties nog op een ad hoc manier renovatie- en 

onderhoudsprojecten uitgevoerd om de energetische kwaliteit van complexen te verbeteren. Doordat er 

per project en complex wordt gekeken welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden, wordt er nog niet echt gewerkt met de ambitie voor energiebesparing of CO2-reductie die op 

portefeuilleniveau is bepaald. Dit is ook lastig, omdat een corporatie dan moet bepalen hoeveel 

maatregelen er nu in een project genomen moeten worden om, samen met de nog geplande activiteiten 

in de meerjaren onderhoudsbegroting, uiteindelijk de gewenste energetische kwaliteit te bereiken 

waarmee de ambities gerealiseerd kunnen worden. Om de aansluiting tussen portefeuillestrategie, 

voorraadbeleid en energetische maatregelen te maken, gebruiken enkele corporaties instrumenten als 

Fimaren en Vabi Vastgoed (of gaan deze instrumenten gebruiken). 

Om te bepalen hoe ver men wil gaan met het investeren in projecten voor energetische 

kwaliteitsverbetering willen enkele corporaties gaan werken met rekenmethodes (IRR of financieel 

maatschappelijk rendement). Een grote belemmering voor het investeren in energetische 

kwaliteitsverbetering vormen namelijk de financiën door het split-incentive: de corporatie heeft de 

kosten, terwijl de bewoners de baten hebben.  

De ad hoc manier waarop op dit moment projecten met als doel energetische kwaliteitsverbetering vanuit 

het voorraadbeleid worden aangepakt, heeft ook gevolgen voor het onderhoud. Zo gaf één corporatie aan 

dat het grote gevolgen heeft voor de meerjarenonderhoudplanning wanneer in het voorraadbeleid 

besloten wordt dat een project naar voren wordt geschoven om, bijvoorbeeld, de energetische kwaliteit 

van een woning te verbeteren. Andere geplande onderhoudsbeurten aan het complex worden dan 

namelijk ook naar voren geschoven, omdat het efficiënter en klantvriendelijker is om onderhoudsbeurten 

te clusteren.  

Ondanks dat ambities op portefeuilleniveau nog niet worden vertaald naar ambities in het voorraadbeleid 

en onderhoud, blijkt uit de interviews over de uitvoering dat energetische kwaliteitsverbetering vaak wel 

een rol speelt in het onderhoud. Het planmatig onderhoud wordt als een natuurlijk moment gezien om te 

kijken of ook de energetische kwaliteit van een complex kan worden verbeterd.  

Beleid en onderhoud worden ook op elkaar afgestemd door het gebruik van een standaard programma 

van eisen of een moeder/referentiebestek. Dit wordt door drie van de zes geïnterviewde corporaties 

gedaan. In een dergelijk bestek of PVE wordt bijvoorbeeld opgenomen wat voor materialen en installaties 

mogen worden gebruikt bij nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Ondanks dat in de 

interviews over de uitvoering wordt gezegd dat materiaal- en installatiekeuze een belangrijke rol kunnen 

spelen voor duurzaamheid, wordt er slechts door twee corporatie gekozen voor duurzame materialen in 

het standaard PVE of moederbestek. Daarnaast blijkt uit de interviews ook dat ondanks het belang wordt 

gezien van een goede materiaalkeuze en installatiekeuze voor duurzaamheid, de mate van duurzaamheid 

ook in de praktijk vaak niet een erg bepalende factor is voor de uiteindelijke keuze voor een materiaal of 

installatie in een project.  

 Zoals eerder als is opgemerkt, blijkt uit de interviews over de manier waarop duurzaamheid wordt 

meegenomen in beleid, dat de corporaties zich qua duurzaamheid vooral richten op energiebesparing en 
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milieukwaliteit. Dit zijn beide thema’s die op beleidsniveau en uitvoeringsniveau als belangrijk worden 

bestempeld voor een duurzame ontwikkeling. Desondanks is de afstemming tussen beleid en uitvoering 

betreffende deze onderwerpen nog niet optimaal.  

4.2.4 Relatie beleid, uitvoering en ordeningskader voor duurzame ontwikkeling  

In deze paragraaf wordt gekeken hoe beleid en uitvoering zich verhouden tot het kader voor duurzame 

ontwikkeling voor woningcorporaties. Worden de aspecten die in dit kader zijn benoemd ook door 

corporaties meegenomen in het beleid en de uitvoering? En worden deze aspecten dan ook door de 

corporaties gezien als onderdeel van duurzame ontwikkeling? De vijf lagen uit het Atrivé-vijflagenmodel 

voor vastgoedsturing zullen gebruikt worden om de verschillende onderwerpen te ordenen.  

Toekomstvisie en Missie 

Zoals eerder in paragraaf 4.2.1 al is geschreven, zijn er slechts twee corporaties die in hun visie of missie 

duurzaamheid als een thema hebben benoemd. Aan de hand van deze constatering is daarom voorzichtig 

geconcludeerd dat duurzaamheid nog niet voor alle corporaties zodanig belangrijk was in de periode tot 

2010 dat het is opgenomen in de visies en missies. Wanneer echter aan de hand van de definitie van 

duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties uit dit onderzoek naar de visie en missie van de 

verschillende corporaties wordt gekeken, blijkt dat corporaties misschien al meer bezig zijn met 

duurzaamheid, dan zij zich bewust zijn. Uit de analyse in paragraaf 4.2.1 blijkt dat de visies en missies van 

de geïnterviewde corporaties kunnen worden samengevat als: het aanbieden van betaalbare en 

kwalitatief goede woningen in een prettige woonomgeving. Betaalbare, kwalitatief goede woningen en 

een prettige woonomgeving raken aan twee hoofdaspecten uit het kader voor duurzame ontwikkeling: 

woonkwaliteit en betaalbaarheid. Ondanks dat niet alle corporaties duurzaamheid expliciet genoemd 

hebben in hun visie en missie, werken ze wel degelijk aan een duurzame woningvoorraad wanneer wordt 

gekeken vanuit het kader voor duurzame ontwikkeling uit dit onderzoek. Om integraal aan een duurzame 

ontwikkeling te werken moeten echter drie aspecten in samenhang behandeld worden. Dat is op dit 

moment nog niet het geval. Het aspect milieukwaliteit is duidelijk onderbelicht in de visie en missie van de 

zes corporaties.  

Ook de ondernemingsplannen zijn geanalyseerd met behulp van het ordeningskader voor duurzame 

ontwikkeling. Zoals eerder gezegd komt duurzaamheid in vier van de zes ondernemingsplannen terug. 

Hierbij gaat het om het gebruiken van duurzame materialen en het uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen. De hoofdreden die in de ondernemingsplannen genoemd wordt om met duurzaamheid aan 

de slag te gaan is het milieu. Uit de interviews blijkt echter dat dit niet de enige reden is om te investeren 

in duurzaamheid. Ook regelgeving, beheersbare woonlasten en comfort zijn genoemd als redenen om te 

investeren in duurzaamheid (en met name energiebesparing).  

Er is ook één corporatie die het in zijn ondernemingsplan niet heeft over duurzaamheid, maar zich 

specifiek richt op energiebesparing. Deze corporatie investeert niet alleen in energiebesparing om de 

milieubelasting te verminderen, maar ook omdat hierdoor de woonlasten van de huurders betaalbaar 

blijven.   

Ondanks dat niet alle corporaties ‘betaalbaarheid’ noemen als een reden om te investeren in 

duurzaamheid, is dit voor de huurder wel een belangrijk thema wat in de ondernemingsplannen naar 

voren komt. Betaalbaarheid is één van de hoofdaspecten uit het kader voor duurzame ontwikkeling. Door 

betaalbaarheid als een doel te zien, dragen corporaties dus al bij aan duurzame ontwikkeling. 

Opvallend is ook dat één corporatie de Triple P gebruikt in zijn ondernemingsplan. Deze wordt echter 

gebruikt als basis voor verantwoord ondernemen. Bij ‘People’ gaat het in dit ondernemingsplan over het 

huisvesten van de doelgroep en de kwaliteit van de leefomgeving, bij ‘Planet’ om een duurzame 
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ontwikkeling (energie & milieu) en bij ‘Profit’ over de financiële continuïteit van de corporatie. Meerdere 

aspecten uit het kader voor duurzame ontwikkeling komen hierin terug. Het grote verschil is echter dat 

deze corporatie schrijft dat het bij een duurzame ontwikkeling alleen gaat om ‘Planet’. 

Naast de al genoemde thema’s uit de visies en missies, zijn er weinig andere onderwerpen opgenomen in 

de ondernemingsplannen waar alle geïnventariseerde corporaties aan werken en die terug komen in het 

kader voor duurzame ontwikkeling. Onderwerpen die slechts een paar keer zijn opgenomen in de 

ondernemingsplannen, en die ook terugkomen in het kader voor duurzame ontwikkeling zijn: veiligheid, 

comfort, leefbaarheid, flexibiliteit en toegankelijkheid. Dat deze, en de andere aspecten behorende tot 

‘woonkwaliteit’ uit het ordeningskader, niet vaker beschreven zijn wil echter niet zeggen dat corporaties 

hier niet mee bezig zijn. Wanneer corporaties het hebben over het aanbieden van kwalitatief goede 

woningen, worden deze onderwerpen mogelijk ook al bedoeld. 

In één van de duurzaamheidsvisies staat dat het aanbieden van kwalitatief goede woningen aan mensen 

met een minder kansrijke positie op de woningmarkt helpt om bij te dragen aan duurzaamheid en 

leefkwaliteit. Bij duurzaamheid wordt hierbij verwezen naar de definitie van duurzame ontwikkeling uit 

het Brundtland-rapport. Volgens deze woningcorporatie moeten vier dimensies in evenwicht zijn om aan 

een duurzame ontwikkeling te werken: People, Planet, Profit, en technologie. Daarnaast wordt gezegd dat 

het bij duurzaamheid ook gaat om thema’s als veiligheid en binnenklimaat. Dit komt doordat GPR 

Gebouw is gebruikt om te kijken welke thema’s belangrijk zijn bij duurzaamheid. Deze brede visie op 

duurzaamheid ligt in lijn met de brede visie die het kader voor duurzame ontwikkeling uit dit onderzoek 

kenmerkt.  

In de duurzaamheidsvisie van de andere corporatie wordt, zoals gezien in paragraaf 4.2.1. een definitie 

van duurzaamheid gebruikt die zich concentreert op één hoofdaspect uit het kader voor duurzame 

ontwikkeling. Deze definitie gaat vooral over de invloed van een woning op het milieu (input van 

grondstoffen, output van materialen, en invloed gebruiksfase op milieu). Bezien vanuit het kader voor 

duurzame ontwikkeling blijven twee hoofdaspecten onderbelicht: woonkwaliteit en betaalbaarheid. 

Portefeuillestrategie 

In de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd is niet echt ingegaan op de 

portefeuillestrategie. Toch kan er op basis van literatuur over vastgoedsturing (Nieboer, 2009; Eskinasi 

2006) wel wat gezegd worden over welke aspecten uit het kader voor duurzame ontwikkeling meestal 

terug komen in de portefeuillestrategie. Bij de portefeuillestrategie staat de veranderopgave van de 

woningportefeuille centraal. De corporatie analyseert hiervoor hoe de woningvoorraad er kwantitatief en 

kwalitatief uit moet zien met het oog op de toekomstige vraag en de missie van de corporatie. Het gaat 

hierbij dus om zaken zoals wat voor type woningen de corporatie moet aanbieden en hoeveel, voor welke 

doelgroepen, in welke huurklasses, op welke locaties en met welke kwaliteit. Er wordt op dit niveau dus 

ook gesproken over de betaalbaarheid van de woningen voor de huurders (de huurklasses), en wat de 

woonkwaliteit van de aangeboden woningen moet zijn. Daarnaast bepaalt de financiële ruimte van de 

corporatie of de veranderopgave haalbaar is. Hierbij staat de betaalbaarheid voor de corporatie daarom 

ook centraal. Aan twee hoofdaspecten om tot duurzame ontwikkeling te komen wordt vanuit de 

portefeuillestrategie dus al gewerkt. Thema’s als betaalbaarheid en woonkwaliteit die in de visie, missie 

en ondernemingsplannen naar voren komen, spelen ook in de portefeuillestrategie een grote rol. 

Zoals eerder beschreven, wordt in de beleidsdocumenten van vijf corporaties gesproken over 

duurzaamheid, milieu of energiebesparing. In de portefeuillestrategie van de corporaties wordt 

voornamelijk het laatste item meegenomen. Uit de interviews is gebleken dat vier van de zes 

geïnterviewde corporaties nu op portefeuilleniveau ambities (gaan) stellen met betrekking tot 
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energiebesparing, en één corporatie met betrekking tot CO2-reductie. Een voorbeeld hiervan is om de 

bestaande voorraad gemiddeld op C-label te brengen. Door het stellen van dergelijke ambities worden 

automatisch ook aan betaalbaarheid, woonkwaliteit en milieu gewerkt in de portefeuillestrategie, omdat 

energiebesparing invloed heeft op alle drie de onderwerpen. De keuzes die in de portefeuillestrategie 

gemaakt worden beïnvloeden daarom al de mate van duurzaamheid van de woningvoorraad. 

Voorraadbeleid 

In het voorraadbeleid staat de vertaling van portefeuillestrategie naar strategieën op complexniveau 

centraal. Zoals eerder gezegd spelen in de analyse wat er met een complex moet gebeuren drie 

hoofdthema’s een rol: marktkwaliteit, bouwtechnische- en woonkwaliteit en financiële kwaliteit. Uit het 

kader voor duurzame ontwikkeling zijn dus vooral de woonkwaliteit en betaalbaarheid van belang. 

Milieukwaliteit wordt in deze analyse door de geïnventariseerde corporaties nog niet meegenomen, 

terwijl vijf woningcorporaties dit wel in hun beleidsdocumenten hebben staan.  

Wanneer de paramaters die gebruikt worden in het voorraadbeleid om een complex te analyseren (zie 

paragraaf 4.2.1 ‘voorraadbeleid’) naast de deelaspecten en sturingsmiddelen worden gelegd uit het 

ordeningskader voor duurzame ontwikkeling, lijkt dat deze vooral overeenkomen met de deelaspecten 

(en bijbehorende sturingsmiddelen) ‘kwaliteit van het binnenmilieu’, ‘gebruikskwaliteit’ en ‘kwaliteit van 

de woonomgeving’. De deelaspecten die in het kader voor duurzame ontwikkeling onder het hoofdaspect 

milieukwaliteit zijn geschaard komen in het voorraadbeleid niet terug. 

Ondanks dat de geïnterviewde corporaties hebben aangegeven op portefeuilleniveau ambities te stellen 

met het oog op energiebesparing, wordt energetische kwaliteitsverbetering op dit moment nog niet 

opgenomen in het voorraadbeleid. De corporaties hebben echter wel aangegeven dat energetische 

kwaliteit in de toekomst één van de beleidsthema’s wordt in hun voorraadbeleid. De energetische 

kwaliteit van een woning wordt dan medebepalend in de afweging wat er met een complex gaat 

gebeuren. Op die manier wordt milieukwaliteit toch nog enigszins betrokken in de beslissing voor een 

complexstrategie, ook al wordt energiebesparing misschien niet per se vanuit die invalshoek benaderd, 

maar vanuit de invalshoek van betaalbaarheid (woonlasten) of wooncomfort.   

Gezien het feit dat er op portefeuilleniveau ambities zijn gesteld met betrekking tot de energielabels, is 

het verstandig dat woningcorporaties de energetische kwaliteit van een woning gaan betrekken in hun 

analyse om tot een bepaalde complexstrategie te komen. Het is anders lastig om in beeld te brengen of 

de gestelde ambitie haalbaar is en te monitoren wat de voortgang met betrekking tot de ambitie is. 

Nieuwbouw, renovatie, sloop en aankoop kunnen namelijk grote invloed hebben op de energetische 

kwaliteit van de totale voorraad. Indien energetische kwaliteit niet wordt betrokken als beleidsthema in 

het voorraadbeleid, sluit het voorraadbeleid niet volledig aan op de portefeuillestrategie.  

Ook voor de financiële continuïteit van de corporatie zelf (betaalbaarheid) is het van belang dat de 

energielabels worden meegenomen als beleidsthema in het voorraadbeleid. Door de opname van de 

energetische kwaliteit in het vernieuwde WWS wat waarschijnlijk op 1 juli 2010 van kracht wordt, heeft 

de energetische kwaliteit van een woning straks invloed op de huurinkomsten voor de corporatie. 

Daarnaast is het mogelijk dat het energielabel in de toekomst een grotere rol gaat spelen voor huurders 

bij de keuze voor een woning, gezien de stijgende energielasten die voor een groot deel het gevolg zijn 

van stijgende eenheidsprijzen. De energetische kwaliteit heeft in dat geval invloed op de verhuurbaarheid 

van een woning. Bij het bepalen van een complexstrategie is het daarom goed om nu al met dit scenario 

rekening te houden. 

Beheerplannen 
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In de complexbeheerplannen wordt een vertaling gemaakt van de keuzes die zijn gemaakt op het 

strategische niveau naar het operationele niveau. Hiermee vormen de complexbeheerplannen het 

werkkader voor het front-office. In de beheerplannen die Atrivé maakt voor corporaties wordt een 

driedeling gemaakt in de informatie over een complex. Als eerste wordt er een typering van het complex 

gegeven. Hierin zijn de algemene complexkenmerken opgenomen, zoals een foto van het complex, de 

locatie, aantal woningen etc. De tweede soort informatie is informatie over wat er met het complex gaat 

gebeuren op middellange termijn. Hierbij is omschreven wat de populariteit van het complex is en welk 

beleidslabel het complex krijgt (doorexploiteren, slopen, renoveren, versterken, etc). Belangrijk is ook de 

motivatie voor het beleidslabel zodat ook de medewerkers van het front-office weten hoe bepaalde 

keuzes tot stand zijn gekomen. Verder is omschreven wat er voor maatregelen genomen worden op het 

gebied van prijs, doelgroep, kwaliteit (wat moet er gebeuren bij planmatig- en mutatieonderhoud, en wat 

mogen bewoners zelf doen) en locatie. De laatste soort informatie gaat over het functioneren van het 

complex op de woningmarkt en bedrijfsmatig. Een voorbeeld van een complexbeheerplan is hieronder 

ingevoegd (Figuur 14).  

In de interviews is verder niet inhoudelijk ingegaan op de complexbeheerplannen van de geïnterviewde 

woningcorporaties. 

Projecten en processen 

Wanneer de uitvoering van het onderhoud is gestuurd vanuit de beleidskaders zoals het voorraadbeleid, 

kan worden gesproken over marktgericht onderhoud. Door bijvoorbeeld op beleidsniveau de complexen 

Figuur 14: Voorbeeld complexbeheerplan Atrivé 
(Atrivé) 
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in kaart te brengen met behulp van resultaatlabels of referentiemodellen wordt al een eerste aanzet 

gemaakt voor marktgericht onderhoud. Men kan dan namelijk een vergelijking maken tussen de huidige 

staat van en complex en de gewenste kwaliteit zoals deze is omschreven vanuit de resultaatlabels of 

referentiemodellen. Zoals gezegd is in de interviews niet gevraagd naar de specifieke beleidsthema’s die 

gebruikt worden om de afwegingen in het voorraadbeleid te baseren. Aangezien de resultaatlabels en 

items in de referentiemodellen overeenkomen met de (parameters voor) beleidsthema’s in het 

voorraadbeleid, is hierover wederom alleen te zeggen dat uit het kader voor duurzame ontwikkeling 

vooral de bouw- en woontechnische kwaliteit en de betaalbaarheid in de resultaatlabels en 

referentiemodellen terug komen. 

Om het onderhoud efficiënt in te richten, kunnen verschillende onderhoudsniveaus worden 

onderscheiden. Hiermee wordt voorkomen dat ieder complex op hetzelfde kwaliteitsniveau wordt 

gebracht terwijl dit misschien niet past bij het beleidslabel, segmentlabel, of product-markt combinatie. 

Opvallend is dat enkele corporaties ondanks dat ze met resultaatlabels werken, nog geen onderscheid 

hebben gemaakt naar verschillende onderhoudsniveaus, of dat deze onderhoudsniveaus nog geen 

duidelijke en concrete uitwerking hebben gekregen. De sturende werking die het voorraadbeleid zou 

moeten hebben, is dus nog niet bij iedere corporatie goed ingebed. Wel is door drie corporaties 

aangegeven dat ze gaan/willen werken met verschillende onderhoudsniveaus.  

Een ander deel van marktgericht onderhoud is conditiemeting. Uit de interviews is gebleken dat één 

corporatie de officiële conditiemetingsmethodiek gebruikt zoals beschreven in NEN 2767. Eén andere 

corporatie heeft zijn eigen conditiemeting ontwikkeld op basis van NEN 2767, en weer een andere 

corporatie wil de conditiemetingsmethodiek gaan gebruiken. 

Een ander thema uit het ordeningskader van duurzame ontwikkeling is energie. Omdat corporaties dit 

thema zelf ook als onderdeel van duurzaamheid zien, is hierover al geschreven in paragraaf 4.2.2. Hierbij 

is geconcludeerd dat tijdens projecten van planmatig onderhoud en renovatie meestal wordt gekeken wat 

er voor extra maatregelen genomen kunnen worden om de energetische kwaliteit te verbeteren. Zoals in 

paragraaf 4.2.3 gezien lijken portefeuillestrategie, voorraadbeleid en onderhoud wat betreft 

energiebesparing echter nog niet goed op elkaar afgestemd te zijn bij de zes corporaties.  

Bij de productkeuze wordt door de geïnterviewde corporaties, zoals eerder al is beschreven, gelet op 

onder andere kwaliteit, kosten, ervaringen, onderhoudsbehoefte, levensduur en soms recyclebaarheid en 

vervangbaarheid van producten. Hierbij komen enkele sturingsmiddelen terug die behoren tot het 

deelaspect ‘materialen & installaties’ uit het kader van duurzame ontwikkeling. Vooral milieu, 

bouwtechnische kwaliteit en betaalbaarheid spelen hierbij dus een rol, maar niet alle corporaties nemen 

bij beslissingen over materiaal- en productkeuze deze drie thema’s mee omdat ze bijdragen aan 

duurzaamheid.   

Emissies van materialen, één van de sturingsmiddelen behorende tot ‘materialen & installaties’ uit het 

kader van duurzame ontwikkeling, werd niet expliciet genoemd als een thema wat wordt meegenomen 

bij de selectie van materialen (alleen bij de corporatie die selecteert aan de hand van NIBE). Wat voor 

effect emissies van materialen hebben op het milieu, lijkt dus geen selectiecriterium voor materialen te 

zijn. Het zou wel kunnen zijn dat corporaties emissies van materialen meenemen als een punt van 

aandacht wanneer ze het hebben over de kwaliteit van een product. Bij emissies gaat het namelijk ook 

over het effect dat deze kunnen hebben op de gezondheid en de kwaliteit van het binnenmilieu. Een 

thema als kwaliteit van het binnenmilieu is in de interviews over de uitvoering niet genoemd als een 

aspect van duurzaamheid.   

Geconcludeerd kan worden dat niet alle sturingsmiddelen behorende tot het deelaspect ‘materialen en 

installaties’ door woningcorporaties worden meegenomen in de keuze voor een bepaald product. 
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Waterbesparing is een punt wat onderbelicht is in de duurzaamheidmaatregelen van de corporaties. 

Waterbesparing is slechts enkele keren genoemd als behorende tot duurzaamheid. Wat corporaties aan 

waterbesparing doen is het installeren van waterbesparende kranen. Echter, één corporatie is hiermee 

gestopt vanwege het verminderde comfort wat deze kranen bieden. Hieruit blijkt dat belangen soms 

kunnen conflicteren. Waterbesparende kranen zijn goed voor de belasting op het milieu en de 

betaalbaarheid, maar op het gebied van woonkwaliteit blijken ze voor deze corporatie niet geschikt te 

zijn. Corporaties moeten hierin dan goede afwegingen maken door de drie hoofdaspecten van 

duurzaamheid integraal te beschouwen, en uiteindelijk die oplossing te kiezen die aansluit bij het beleid 

van de corporatie. Verder wordt het aspect ‘waterbesparing’ door corporaties nog niet concreet 

uitgewerkt.  

Milieubelasting, betaalbaarheid en woonkwaliteit worden wel al meegenomen als aandachtspunten in het 

onderhoud (bijvoorbeeld in de productkeuze en energiebesparende maatregelen, zoals isoleren en het 

installeren van installaties). Echter, deze thema’s worden niet allen bezien vanuit de gedachte van 

duurzaamheid. Verder kan geconcludeerd worden dat nog niet alle aspecten en sturingsmiddelen die 

behorende tot deze drie hoofdaspecten van duurzame ontwikkeling terug komen in het onderhoud.  
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5 Verankering duurzaamheid in vastgoedsturing 
In dit hoofdstuk wordt de eindconclusie van het onderzoek gegeven, wordt het kader voor duurzame 

ontwikkeling gepresenteerd, en worden verdere aanbevelingen gedaan voor de verankering van 

duurzaamheid in vastgoedsturing. Hierdoor wordt een overzicht verkregen van de manier waarop 

corporaties op dit moment omgaan met duurzaamheid en vastgoedsturing, en worden verbeterpunten 

aangedragen. 

De twee paragrafen die volgen, vormen samen het antwoord op de hoofdvraag:  

Op welke manier kunnen woningcorporaties duurzaamheid verankeren in vastgoedsturing met behulp 

van een ordeningskader voor duurzame ontwikkeling? 

In de eerste paragraaf worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek gepresenteerd. In de 

paragraaf die volgt worden vervolgens aanbevelingen gedaan aan woningcorporaties over hoe zij na 

kunnen denken over duurzame ontwikkeling door het aanbieden van een kader voor duurzame 

ontwikkeling, en over hoe met behulp van dit kader duurzaamheid beter verankerd kan worden in 

vastgoedsturing. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de centrale hoofdvraag van dit onderzoek. 

5.1 Conclusies 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke betrokken organisaties met een volkshuisvestelijke taak. Als 

maatschappelijk betrokken instellingen zien woningcorporaties dat ze een bijdrage kunnen leveren aan 

duurzaamheid. Uit ondernemingsplannen van verschillende woningcorporaties blijkt duurzaamheid de 

laatste jaren dan ook een aandachtspunt te zijn geworden. Het heeft echter nog geen vaste plek 

verworven in de algehele bedrijfsvoering van corporaties.  

Uit interviews met zes corporaties is gebleken dat duurzaamheid op veel verschillende manieren 

geïnterpreteerd en geïmplementeerd wordt. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is naar een manier 

gezocht waarop duurzaamheid verankerd kan worden in de bedrijfsvoering van corporaties. Om die reden 

is eerst een theoretisch onderzoek gedaan naar vastgoedsturing. Vastgoedsturing is namelijk een proces 

wat door de gehele organisatie van een corporatie loopt, en waar de belangrijkste beslissingen met 

betrekking tot de woningportefeuille worden gemaakt. In tegenstelling tot strategisch voorraadbeleid, 

verbindt vastgoedsturing de drie niveaus die in vastgoedmanagement onderscheiden worden (strategisch, 

tactisch en operationeel). Door duurzaamheid mee te nemen in vastgoedsturing wordt het daarom 

strategisch en organisatorisch verankerd in de organisatie. 

In de interviews is gevraagd hoe vastgoedsturing in de praktijk tot stand komt. Één van de dingen die de 

corporaties aangaven was dat ze in het voorraadbeleid per complex de strategie bepalen. 

Afwegingsmethoden waar een standaard strategie uit rolt, kunnen hiervoor als basis gebruikt worden, 

maar er wordt altijd een aanvullende analyse uitgevoerd om te bepalen of dit werkelijk de gewenste 

strategie is voor het complex. Zo kan het gebeuren dat bij twee complexen met dezelfde eigenschappen 

men toch tot verschillende strategieën komt.  

Om het beleid te vertalen naar concrete beslissingen wordt door sommige corporaties gebruik gemaakt 

van resultaatlabels en referentiemodellen. Hier kunnen dan verschillende onderhoudsniveaus aan 

gekoppeld worden. Echter, de concrete invulling van de onderhoudsniveaus moet bij enkele corporaties 

nog worden gecreëerd, of naar de medewerkers onderhoud worden gecommuniceerd. Een goede 

vertaling van het voorraadbeleid naar het onderhoud lijkt dus nog lastig in de praktijk. 
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Uit de interviews is verder gebleken welke thema’s in de verschillende lagen van vastgoedsturing een rol 

spelen. In de visies en missies van de corporaties komt vooral naar voren dat de woningcorporaties 

kwalitatief goede en betaalbare woningen willen aanbieden in een prettige woonomgeving. Bij de 

portefeuillestrategie gaat het om het type en de kwaliteit van de woningen, op welke locaties, en voor 

welke doelgroepen en huurklassen er woningen aangeboden moeten worden. Op voorraadniveau spelen 

deels dezelfde thema’s een rol, alleen worden ze in het voorraadbeleid vaak vertaald naar parameters om 

individuele complexen te kunnen beoordelen. Op voorraadniveau worden parameters gebruikt voor 

markt, bouw- en woontechnische en financiële kwaliteit.   

Duurzaamheid, zoals het door de geïnterviewde corporaties zelf wordt gedefinieerd, speelt nog niet echt 

een grote rol in deze eerste lagen van vastgoedsturing ondanks dat vijf van de zes geïnterviewde 

corporaties het wel hebben opgenomen in (één van) hun beleidsdocumenten.  

In de ondernemingsplannen gaat het bij duurzaamheid meestal over de kwaliteit van het milieu door 

goede materiaalkeuze en energiebesparing. Dit komt grotendeels overeen met hoe duurzaamheid in de 

interviews over de uitvoering is gedefinieerd. Dit is een vrij enge definitie van duurzaamheid die 

gehanteerd wordt. In de interviews over het beleid is duurzaamheid wel wat breder gedefinieerd, blijkt uit 

zinsneden als ‘keuzes maken voor de korte en lange termijn’ en ‘toekomstwaarde’, maar gaat het meestal 

ook over de belasting op het milieu. Opvallend is dat de definities die zijn gegeven op beleidsniveau niet 

overeenkomen met de manier waarop duurzaamheid wordt benaderd in de beleidsdocumenten.  Binnen 

de organisaties lijkt geen overeenstemming te zijn over wat duurzaamheid is. 

Ondanks dat men op beleidsniveau een bredere interpretatie heeft van duurzame ontwikkeling dan op 

uitvoeringsniveau, wordt in de meeste interviews over het beleid vermeld dat men zich op dit moment 

richt op energiebesparing. Dit komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoeken van Sunikka & Boon 

(2002) en Plant (Afstudeeronderzoek 2009). Redenen die hiervoor gegeven worden, zijn de regelgeving 

rondom energielabels en het verwachte nieuwe WWS waarbij vanaf 2012 voor woningen met een slechte 

energetische kwaliteit een huurverlaging wordt gegeven. Daarnaast worden ook beheersbare woonlasten, 

CO2 vermindering, extra comfort en het verminderen van de primaire energievraag genoemd als redenen. 

In dit onderzoek is echter geconcludeerd dat duurzaamheid verder gaat dan slechts milieukwaliteit en 

energiebesparing. Om inzicht te geven in hoe duurzaamheid bereikt kan worden is een ordeningskader 

voor duurzame ontwikkeling samengesteld. Ten eerste, omdat corporaties hierdoor kunnen zien welke 

aspecten bij een duurzame ontwikkeling horen, zodat de communicatie over duurzaamheid makkelijker 

wordt. Ten tweede, is het ordeningskader op ieder niveau van vastgoedmanagement toepasbaar, 

waardoor duurzaamheid door het gehele proces verankerd kan worden. Het ordeningskader helpt beleid 

omtrent duurzaamheid, en de uitvoering ervan op elkaar af te stemmen.  

Het ordeningskader is samengesteld aan de hand van een definitie van duurzame ontwikkeling voor 

woningcorporaties, zoals deze in dit onderzoek is geformuleerd:  

“Een duurzame ontwikkeling voor woningcorporaties bestaat uit het maken van keuzes omtrent 

vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit 

(bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een woning voor de huurders en 

verhuurders, nu en in de toekomst.” 

Uit de analyse van de interviews aan de hand van het ordeningskader kan geconcludeerd worden dat de 

zes corporaties al meer doen aan duurzaamheid dan zij zich bewust zijn. Dit komt doordat duurzaamheid 

door woningcorporaties minder breed wordt gedefinieerd dan de definitie die in dit onderzoek wordt 

gebruikt. Ondanks dat woningcorporaties niet alle hoofd- en deelaspecten uit het kader voor duurzame 

ontwikkeling hebben genoemd wanneer het ging over duurzaamheid, wordt door de corporaties wel 
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aangegeven dat de hoofd- en deelaspecten uit het kader bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. 

Opvallend is dus dat deze onderwerpen niet zelf door de geïnterviewden aangedragen zijn wanneer 

gevraagd werd wat duurzaamheid is. De eerste gedachte aan duurzaamheid op beleidsniveau is dus 

minder breed dan in het kader, maar door verder door te vragen blijken de verschillende aspecten uit het 

kader toch ook onder duurzaamheid geschaard te worden.   

Wanneer wordt gekeken aan de hand van het ordeningskader wat de zes geïnterviewde corporaties in 

vastgoedsturing doen aan duurzaamheid, komen we tot interessante bevindingen.  

Zo blijkt het aspect waar corporaties zich nu het meest op zeggen te focussen wat duurzaamheid betreft, 

namelijk energiebesparing, nog niet goed te zijn verankerd in vastgoedsturing. Ambities met betrekking 

tot de energetische kwaliteit van de woningvoorraad worden wel op portefeuilleniveau gedefinieerd, 

maar verder niet goed vertaald en gecommuniceerd naar de andere lagen van vastgoedsturing. De 

meeste corporaties hebben nog geen plan van aanpak opgesteld om de ambities uit de 

portefeuillestrategie te kunnen realiseren. Zo speelt energetische kwaliteit nog geen rol in het bepalen 

van een complexstrategie. Wel worden onderhoud en renovatie als natuurlijke momenten gezien om te 

werken aan energetische kwaliteitsverbeteringen. Hierbij wordt per project bekeken wat er gedaan kan 

worden aan energiebesparing, en niet zozeer een relatie gelegd met de ambities die in de 

portefeuillestrategie zijn bepaald. Energetische kwaliteitsverbetering is dus zeker een punt van aandacht 

bij de corporaties, maar er is nog geen vaste manier gevonden om het te verankeren in vastgoedsturing. 

Zoals we hebben gezien gaat het bij een duurzame ontwikkeling om meer dan energiebesparing. Wil je 

bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, dan zul je milieubelasting, woonkwaliteit en betaalbaarheid 

integraal in ogenschouw moeten nemen. Door te investeren in energiebesparende maatregelen kan 

bijgedragen worden aan deze drie hoofdaspecten van duurzame ontwikkeling. Energiebesparing is 

daarom een belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling, maar ook aan andere deelaspecten moet 

worden gedacht om tot een integrale duurzame ontwikkeling te komen. Duurzame ontwikkeling gaat ook 

over hoe de bewoners een woning en zijn omgeving beleven en of de woning in de toekomst nog 

betaalbaar is. Bij het maken van afwegingen moet dus op een evenwichtige manier nagedacht worden 

over de verschillende aspecten die samen bijdragen aan de drie hoofdaspecten van duurzame 

ontwikkeling voor woningcorporaties.  

Twee hoofdaspecten uit het kader voor duurzame ontwikkeling (woonkwaliteit en betaalbaarheid) blijken 

al verankerd te zijn in de visies & missies, portefeuillestrategie en voorraadbeleid van de corporaties. 

Echter, deze aspecten worden niet meegenomen in vastgoedsturing omdat het aspecten van 

duurzaamheid zijn, maar omdat ze behoren tot de taak van de woningcorporaties. Het hoofdaspect milieu 

blijkt minder aandacht te krijgen in de eerste drie lagen van vastgoedsturing, terwijl dit in de definities van 

duurzaamheid van woningcorporaties toch een belangrijk punt was. Het thema milieu komt namelijk wel 

deels terug in ondernemingsplannen (enerzijds als duurzaamheid, anderzijds als energiebesparing), en in 

de portefeuillestrategie door het stellen van ambities met betrekking tot energiebesparing, maar in de 

visies en missies en het voorraadbeleid is milieukwaliteit nog geen beleidsthema.  

In de interviews over de uitvoering zijn de duurzaamheidgerelateerde thema’s die het meest zijn 

genoemd het verminderen van de milieubelasting en levensduurverlenging. Dit komt neer op de twee 

betekenissen van duurzaam die zijn gebruikt als onderlegger voor de definitie van duurzame ontwikkeling 

in dit onderzoek: namelijk sustainable en durable.  

Daarnaast denkt men in de uitvoering eerder aan producten wanneer het gaat om duurzaamheid, en 

minder aan processen die kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zo wordt meteen genoemd dat 

men kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door het kiezen van materialen die lang meegaan, een 
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lage onderhoudsbehoefte hebben e.d.. (Ondanks dat productkeuze wordt genoemd als één van de dingen 

waarmee kan worden bijgedragen aan duurzaamheid, speelt het in de daadwerkelijke productkeuze bij de 

meeste geïnterviewde corporaties nog nauwelijks een rol). Zaken als aanbestedingen, 

onderhoudsniveaus, resultaatgericht vastgoedonderhoud, werken met resultaatlabels of 

referentiemodellen, en conditiemetingen zijn voorbeelden van processen die, naar mijn mening, ook 

kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Aan deze dingen wordt door de corporaties echter niet 

meteen gedacht bij duurzaamheid. Dat ze wel degelijk kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling komt 

doordat deze processen kunnen zorgen voor een efficiënter onderhoudsbeleid waarbij beter wordt 

ingespeeld op de prijs/kwaliteit verhouding van een woning/complex, en wordt bespaard op materialen 

en installaties. Onnodig onderhoud wordt door deze processen namelijk voorkomen. Deze processen 

hebben dus invloed op de betaalbaarheid van het onderhoud voor de corporatie, de betaalbaarheid van 

de woning voor de huurder, en op milieukwaliteit.   

Slechts enkele corporaties gebruiken op dit moment verschillende onderhoudsniveaus, resultaatlabels en 

referentiemodellen, conditiemetingen en resultaatgericht vastgoedonderhoud.  

Bij het onderhoud wordt dus voornamelijk milieukwaliteit gezien als onderdeel van duurzaamheid. Echter, 

behalve het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en soms de keuze voor een duurzaam 

materiaal, lijkt er in het onderhoud nog weinig bewust gedaan te worden aan duurzaamheid. Aan andere 

aspecten uit het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling wordt wel ook gewerkt, maar niet als reden 

dat dit bijdraagt aan duurzaamheid. Ook in het onderhoud moet het besef komen dat duurzame 

ontwikkeling verder gaat dan enkel milieukwaliteit. Op die manier wordt er bij duurzaamheid misschien 

ook gedacht aan processen zoals conditiemeting en onderhoudsniveaus, omdat deze punten naast het 

verminderen van de milieubelasting ook kunnen bijdragen aan de woonkwaliteit en betaalbaarheid van 

woningen.  

Zoals eerder beschreven, is in twee interviews gezegd dat het strategisch voorraadbeleid een middel is 

om tot duurzaamheid te komen. De keuzes die hierin gemaakt worden leiden er volgens hen toe dat men 

komt tot een woningvoorraad die toekomstbestendig is. Dit sluit deels aan bij de conclusie uit dit 

onderzoek dat corporaties al meer doen aan duurzaamheid dan zij zelf bewust van zijn. In vastgoedsturing 

(en dus ook in het strategisch voorraadbeleid) worden namelijk al verschillende aspecten meegenomen 

die kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling (woonkwaliteit en betaalbaarheid).  

Het aspect ‘milieukwaliteit’ is op dit moment echter nog niet voldoende geïntegreerd in vastgoedsturing. 

Aan het onderwerp wat corporaties zelf zien als duurzaamheid kan daarom nog harder worden gewerkt. 

Wanneer dit aspect een grotere rol gaat spelen in de besluitvorming dan het op dit moment doet, werkt 

men namelijk aan het evenwicht wat zo belangrijk is in een duurzame ontwikkeling, omdat de andere 

twee aspecten al langer een rol spelen in vastgoedsturing. Milieukwaliteit, woonkwaliteit en 

betaalbaarheid worden dan integraal meegenomen, wat kan leiden tot duurzaamheid. 

Kortom, het kader voor duurzame ontwikkeling kan corporaties nieuwe inzichten geven in waar het om 

gaat bij een duurzame ontwikkeling, en hoe in de verschillende lagen van vastgoedsturing hier aan 

bijgedragen kan worden.  

5.2 Aanbeveling verankeren duurzaamheid in vastgoedsturing   

De resultaten uit de analyse (hoofdstuk 4) en bovenstaande conclusies zijn vertaald naar het 

ordeningskader voor duurzame ontwikkeling. Uit de analyse is gebleken dat de zes geïnterviewde 

corporaties geen aanvullende aspecten scharen onder duurzaamheid, en dat de aspecten die eerder al in 

het kader uit 3.4.5 opgenomen zijn, allen worden gezien als aspecten behorende tot een duurzame 

ontwikkeling. Om die reden zijn in het uiteindelijke ordeningskader dezelfde aspecten opgenomen als 
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eerder in hoofdstuk 3 is omschreven. Echter, om meer inzicht te geven in hoe men kan werken aan 

duurzame ontwikkeling is het van belang om de belangrijkste relaties (zoals ook eerder in paragraaf 3.4.5 

zijn uitgelegd) tussen de deelaspecten (en bijbehorende sturingsmiddelen) in beeld te brengen.   

In het ordeningskader (zie Figuur 15) zijn in de drie cirkels de hoofdaspecten van een duurzame 

ontwikkeling voor woningcorporaties aangegeven. Daaronder is vervolgens weergegeven uit welke 

deelaspecten de hoofdaspecten zijn opgebouwd (door middel van de kleuren wordt in beeld gebracht 

welke deelaspecten bij ieder hoofdaspect horen). De middelen waarop kan worden gestuurd bij ieder 

deelaspect zijn in de onderste laag in de piramide weergegeven. Met pijlen is weergegeven hoe de 

deelaspecten onderling samenhangen. 

Figuur 15: Ordeningskader voor duurzame ontwikkeling 
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Niet alle niveaus uit het kader voor duurzame ontwikkeling zijn in de verschillende lagen van 

vastgoedsturing nodig om duurzaamheid te verankeren. Hieronder volgt een grafische presentatie van de 

manier waarop de verschillende niveaus uit het ordeningskader van toepassing zijn in vastgoedsturing 

(Figuur 16).  

 
 
Figuur 16: Toepassing ordeningskader in vastgoedsturing 

Wanneer een niveau (hoofdaspecten, deelaspecten en sturingsmiddelen) uit het ordeningskader voor 

duurzame ontwikkeling op een laag in vastgoedsturing te gebruiken is, geldt dat de bovenliggende 

niveaus uit het ordeningskader uiteraard ook bruikbaar zijn, en in acht genomen moeten worden. Op die 

manier wordt de kans op een gat tussen beleid en uitvoering verkleind. Dit is weergegeven middels de 

piramide in Figuur 15. Zo is te zien dat het niveau ‘hoofdaspecten’ uit het kader van duurzame 

ontwikkeling (bestaande uit milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid), in alle lagen van 

vastgoedsturing een geschikt denkkader vormt voor duurzaamheid.  

Allereerst is het nodig om door de hele organisatie consensus te bereiken over wat duurzaamheid is en 

hoe een duurzame ontwikkeling tot stand komt, voordat duurzaamheid in de organisatie kan worden 

verankerd. Op dit moment is dat nog niet het geval, duurzaamheid wordt op beleidsniveau anders 

gedefinieerd dan op uitvoeringsniveau. Het kader voor duurzame ontwikkeling helpt een organisatie om 

op de verschillende niveaus overeenstemming te bereiken over wat duurzaamheid is. Het ordeningskader 

maakt namelijk inzichtelijk wat een duurzame ontwikkeling is, en hoe men hieraan kan bijdragen. 

Hierdoor wordt de communicatie over duurzaamheid binnen de organisatie gemakkelijker, omdat men 

het heeft over hetzelfde ‘duurzaamheid’. In het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling is 

vastgesteld dat een duurzame ontwikkeling tot stand komt door bij keuzes de drie hoofdaspecten in 

samenhang in ogenschouw te nemen: milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid.   

Op dit moment is het begrip ‘duurzaamheid’ nog niet opgenomen in de visies en missies van alle 

woningcorporaties. Dit is ook niet per se nodig; wanneer de hoofdaspecten uit het kader hierin zijn 

opgenomen werkt men toch aan duurzaamheid. Echter, dit gebeurt dan onbewust, waardoor ten eerste 

de samenhang tussen de hoofdaspecten mogelijk niet in ogenschouw wordt genomen. Ten tweede wordt 

duurzaamheid dan mogelijk niet opgenomen in de onderliggende lagen van vastgoedsturing, omdat men 

het in de missies en visies niet ziet als een doel.   

Op dit moment speelt milieukwaliteit nog nauwelijks een rol in de visies en missies van de meeste 

geïnterviewde corporaties. Dit zou nog moeten worden toegevoegd om de drie hoofdaspecten van 
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duurzame ontwikkeling beter in evenwicht te krijgen. Hoe deze hoofdaspecten concreet moeten worden 

ingevuld is in de visies en missies nog niet van belang. 

Op portefeuilleniveau kunnen de hoofdaspecten en deelaspecten helpen bij het denken over 

duurzaamheid. De hoofd- en deelaspecten kunnen dienen als punten om ambities op te formuleren en 

helpen als aandachtspunten bij keuzes. Nu worden bijvoorbeeld al in de portefeuillestrategie ambities 

gesteld over de energetische kwaliteit van de woningvoorraad.   

Daarnaast wordt door een analyse van de huidige woningvoorraad aan de drie hoofdaspecten en 

bijbehorende deelaspecten, duidelijk hoe de voorraad er bij staat wat betreft integrale duurzaamheid. 

Een dergelijke analyse leidt mogelijk tot een andere veranderopgave, dan in kaart was gebracht zonder in 

de analyse duurzaamheid mee te nemen.   

In het voorraadbeleid zijn de hoofdaspecten, deelaspecten en sturingsmiddelen allen van toepassing bij 

het werken aan duurzame ontwikkeling. Zo worden beoogde complexstrategieën nu door de corporaties 

meestal alleen getoetst op hun financiële haalbaarheid. Het is ook interessant om te toetsen wat voor 

effecten een beoogde complexstrategie heeft op de milieukwaliteit, woonkwaliteit en betaalbaarheid. Op 

die manier speelt duurzaamheid altijd een belangrijke rol bij keuzes betreffende het vastgoed. Voor een 

dergelijke toets zou bijvoorbeeld het financiële en maatschappelijke rendement in beeld gebracht kunnen 

worden met behulp van een maatschappelijke kosten-baten analyse, zoals Fimaren doet voor 

energiebesparing. Hierdoor meet men wat de effecten zijn van een voorgenomen complexstrategie op de 

drie hoofdaspecten, en niet enkel op de financiële haalbaarheid.   

Daarnaast geeft het kader ook aan welke deelaspecten belangrijk zijn bij het bepalen van een 

complexstrategie, om uiteindelijk tot een duurzame voorraad te komen. De sturingsmiddelen uit het 

kader voor duurzame ontwikkeling kunnen gebruikt worden als basis voor de parameters in het 

voorraadbeleid. Het kader benadrukt bijvoorbeeld het belang van zaken als de kwaliteit van de 

woonomgeving, zoals leefbaarheid en esthetische kwaliteit. Deze aspecten hebben een grote invloed op 

de manier waarop mensen een woonomgeving beleven, en dragen daarom zeker bij aan duurzaamheid. 

De sturingsmiddelen uit het kader voor duurzame ontwikkeling kunnen gebruikt worden als basis voor de 

parameters in het voorraadbeleid. Het is mogelijk met behulp van deze parameters een label voor 

duurzaamheid te ontwikkelen, om beter in beeld te krijgen hoe ver men moet gaan met het nemen van 

bepaalde maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ook rendementseisen, die nu door een 

corporatie gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen, zouden in het duurzaamheidlabel 

opgenomen kunnen worden. Door dit dan, net zoals bij de onderhoudniveaus, te koppelen aan 

bijvoorbeeld het type woning, doelgroep of huurklasse, worden kaders gesteld voor investeringen in 

duurzaamheid. Om inzicht te krijgen in hoe men de verschillende sturingsmiddelen meetbaar maakt, kan 

gebruik gemaakt worden van de instrumenten om duurzaamheid te meten. Hierbij moet echter wel goed 

gelet worden op welke aspecten een instrument meet.  

Op uitvoeringsniveau hebben corporaties waarschijnlijk het meest aan de sturingsmiddelen (het meest 

specifieke niveau wat in het kader terugkomt) uit het ordeningskader. Zoals blijkt uit Figuur 15 moeten 

echter ook op het uitvoeringsniveau de hoofd- en deelaspecten van duurzame ontwikkeling bekend zijn, 

zodat duidelijk is waar het bij een duurzame ontwikkeling om gaat. Dit geeft ook op uitvoeringsniveau een 

kader waar beslissingen aan ‘getoetst’ kunnen worden. De sturingsmiddelen gelden echter als concreter 

hulpmiddel om inzichtelijk te maken met wat voor zaken men bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Een 

voorbeeld: het kader helpt om te zien hoe materiaalkeuze invloed heeft op de verschillende 

hoofdaspecten van een duurzame ontwikkeling. Zo wordt duidelijk dat materiaal- & installatiekeuze 

invloed hebben op de milieukwaliteit en op de betaalbaarheid van een woning. Uiteraard hebben ze ook 

invloed op de gebruikskwaliteit en het binnenmilieu, en daarom hebben materiaal- & installatiekeuze dus 
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indirect ook invloed op de woonkwaliteit. Omdat de materiaal- & installatiekeuze invloed hebben op deze 

aspecten van een duurzame ontwikkeling, moeten er goede keuzes worden gemaakt. Om tot een goede 

keuze te komen moet er gelet worden op emissies, onderhoudsbehoefte, en de andere sturingsmiddelen 

behorende tot materialen & installaties (en omdat deze keuzes een relatie hebben met het binnenmilieu 

en gebruikskwaliteit moeten de sturingsmiddelen behorende bij deze deelaspecten ook in ogenschouw 

genomen worden).  

Verder ziet men door het gebruik van het kader dat het bij een duurzame ontwikkeling niet alleen gaat 

om materialen. Ook bijvoorbeeld waterbesparing, iets wat nu nog onderbelicht is in het onderhoud, en 

gebruikskwaliteit (zoals flexibiliteit en veiligheid) dragen bij aan een duurzame woningvoorraad. 

Zoals gezegd gaat het bij duurzaamheid in het onderhoud niet uitsluitend over het kiezen van de juiste 

producten. Door het anders inrichten van processen kunnen woningcorporaties ook bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling. Voorbeelden die genoemd zijn van dergelijke processen zijn het opnemen van 

duurzaamheid in de selectie- en/of gunningcriteria bij aanbesteding, resultaatgericht vastgoedonderhoud, 

conditiemetingen en het gebruik van verschillende onderhoudsniveaus. Hoe de processen anders 

ingericht kunnen worden is niet direct uit het kader voor duurzame ontwikkeling af te lezen. Het kader 

maakt wel inzichtelijk welke aspecten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Door dit als basis te 

nemen voor een analyse over hoe processen bijdragen aan deze aspecten, kunnen wel verbeteringen 

worden aangedragen. Het implementeren van conditiemeting bijvoorbeeld zorgt voor het efficiënter 

inrichten van het onderhoudsproces, omdat onnodig onderhoud wordt vermeden. Dit leidt tot minder 

materiaalgebruik, wat op zijn beurt bijdraagt aan betaalbaarheid en milieukwaliteit. 

Het ordeningskader helpt om te zorgen dat er geen gat ontstaat tussen beleid en uitvoering. Zoals gezegd 

moeten alle aspecten van duurzaamheid die in een laag van vastgoedsturing mee worden genomen, ook 

in de laag daaronder worden doorvertaald. Zo wordt op de verschillende lagen van vastgoedsturing op 

basis van dezelfde aspecten aan duurzame ontwikkeling gewerkt. Nu is bij corporaties de aansluiting 

tussen de verschillende lagen nog niet altijd goed gemaakt. Energetische kwaliteit speelt bijvoorbeeld wel 

een rol in de portefeuillestrategie, maar dit is niet doorvertaald naar het voorraadbeleid. Wanneer 

gekeken wordt naar Figuur 16, blijkt echter dat het niet wenselijk is dat op een hogere laag in 

vastgoedsturing specifiekere niveaus uit het kader van duurzame ontwikkeling worden meegenomen dan 

in de lagen die er onder liggen. Dit betekent namelijk dat punten uit het beleid verloren gaan, naarmate 

het proces van vastgoedsturing vordert, waardoor niet op een gerichte wijze wordt gewerkt aan de 

doelen die de corporatie heeft gesteld. Het ordeningskader van duurzame ontwikkeling helpt om te 

analyseren of beleid omtrent duurzaamheid overeen komt met de manier waarop duurzaamheid in de 

uitvoering wordt meegenomen.  

De geïnterviewde corporaties kijken nu nog te vaak enkel naar de milieukwaliteit (sustainable) wanneer zij 

het hebben over duurzaamheid. Het gaat bij duurzaamheid echter ook over toekomstbestendigheid 

(durable) en daarmee dus over de woonkwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen. Hier zijn 

corporaties wel al mee bezig, maar deze onderwerpen worden niet altijd meteen gezien als onderdeel van 

duurzaamheid. Pas wanneer deze drie aandachtspunten evenwichtig en integraal verankerd worden in 

het beleid en gezien worden als onderdelen van duurzame ontwikkeling, werkt een corporatie bewust als 

maatschappelijke ondernemer aan een duurzame woningvoorraad.  

Split-incentive 

Zoals eerder opgemerkt, wordt door corporaties het split-incentive gezien als één van de grootste 

problemen om te investeren in duurzaamheid. De baten liggen voor een groot deel bij de huurder, terwijl 

de corporatie de kosten voor zijn rekening neemt. De corporaties zelf geven aan dat een mogelijke 
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oplossing in de toekomst een all-in contract is. Dit is een contract waarin met de huurder afspraken 

worden gemaakt over de totale woonlasten, dus niet alleen over de huur. Echter, de corporaties weten nu 

nog niet hoe dit vorm moet krijgen, mede omdat het overheidbeleid nu nog gericht is op het sturen op 

huur. Daarom wordt het sturen op woonlasten nu nog gezien als een brug te ver. 

Om een deel van het split-incentive probleem op te lossen kan men gebruik maken van het rekenen met 

financieel en maatschappelijk rendement (zoals een instrument als Fimaren doet voor energiebesparing 

of met een maatschappelijke kosten-baten analyse mogelijk is). Op die manier worden de voordelen van 

de investeringen in energiebesparende- en/of duurzaamheidmaatregelen inzichtelijk gemaakt. Op deze 

manier worden niet alleen de kosten en baten voor de corporatie in kaart gebracht, maar worden ook de 

kosten en baten voor de huurder (bijvoorbeeld beter woonkwaliteit en betaalbaarheid) en maatschappij 

(bijvoorbeeld minder milieubelasting) inzichtelijk gemaakt. Daarnaast moet men niet alleen denken aan 

de investeringskosten van nu, maar ook aan wat in de toekomst de kosten en baten zullen zijn van 

dergelijke investeringen. Op die manier ben je als een maatschappelijke organisatie bezig met 

duurzaamheid in zijn brede betekenis. 
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6 Aanbevelingen & reflectie  
In dit laatste hoofdstuk wordt het belang van het ordeningskader voor adviesbureau Atrivé toegelicht. In 

paragraaf 6.2 worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Ten slotte wordt in paragraaf 6.3 

een reflectie gegeven op het onderzoek. 

6.1 Belang ordeningskader voor Atrivé 

Zoals uit de aanleiding van dit onderzoek is gebleken, is duurzaamheid een onderwerp waar veel 

corporaties het belang van inzien. Echter het verankeren en concretiseren van duurzaamheid blijkt lastig 

te zijn, mede omdat er weinig consensus bestaat over wat duurzaamheid inhoudt. Adviesbureau Atrivé 

krijgt ook vragen van woningcorporaties over duurzaamheid. Voorbeelden van adviesvragen van 

corporaties die tijdens de start van dit onderzoek aan Atrivé zijn gesteld zijn: Hoe kunnen wij 

duurzaamheid opnemen in ons ondernemingsplan? Moeten wij gaan investeren in duurzaamheid, en zo ja 

hoe en waarin?  

Om op dergelijke adviesvragen antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat Atrivé zelf een helder 

beeld heeft van wat duurzaamheid is. Het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling helpt Atrivé een 

beeld te vormen over duurzame ontwikkeling. Het ordeningskader vormt daarmee een basis voor Atrivé 

voor advies aan woningcorporaties over dit abstracte onderwerp.   

Een helder beeld over wat duurzaamheid is, vergemakkelijkt de communicatie over duurzaamheid. Hierbij 

wordt het ook makkelijker om het over te brengen aan de gesprekspartner. Dit kwam ook terug bij de 

interviews die zijn gehouden in dit onderzoek. In de beginfase van het onderzoek verliepen de interviews 

namelijk moeizamer, dan de interviews die later in het onderzoek zijn gehouden. Dit heeft uiteraard te 

maken met de ervaring met interviewen. Daarnaast heeft deze verbetering ook te maken met het feit dat 

er een steeds duidelijker beeld werd gevormd van wat duurzaamheid is.  

Met het ordeningskader kan Atrivé verder in beeld brengen wat een corporatie doet aan duurzaamheid, 

en op welke vlakken er verbetering mogelijk is. Doordat is gebleken dat duurzaamheid niet alleen gaat 

over milieukwaliteit, maar ook over de woonkwaliteit en betaalbaarheid, laat Atrivé zien aan 

woningcorporaties dat zij waarschijnlijk al meer doen aan duurzaamheid dan zij zich bewust zijn. Dit 

draagt bij aan een goed imago van de corporatie.  

Door aan de hand van het ordeningskader in beeld te brengen wat een corporatie doet aan 

duurzaamheid, maakt Atrivé ook inzichtelijk hoe duurzaamheidsbeleid en de uitvoering ervan op elkaar 

aansluiten. Hiermee wordt voorkomen dat er een gat ontstaat tussen beleid en uitvoering, waardoor 

corporaties gerichter aan duurzaamheid kunnen werken. 

6.2 Aanbevelingen verder onderzoek 

Na voltooiing van dit onderzoek kunnen aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek naar 

duurzaamheid bij woningcorporaties.  

Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd bij zes corporaties met een woningvoorraad van tussen de 

4.000 – 12.000 woongelegenheden. Ondanks dat de meeste corporaties in Nederland in deze groep 

vallen, is het toch ook interessant om te kijken hoe corporaties met een andere omvang omgaan met 

duurzaamheid. De resultaten van dit onderzoek zijn namelijk niet zomaar te generaliseren naar 

woningcorporaties met een andere omvang. Woningcorporaties met bijvoorbeeld een grotere 

woningvoorraad hebben mogelijke en andere manier van werken, waardoor de gevonden resultaten niet 

van toepassing zijn op die corporaties. Verder is de steekproef die nu is genomen vrij klein. Slechts zes van 
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de in totaal 430 corporaties zijn voor dit onderzoek geanalyseerd. Aanvullend onderzoek bij meerdere 

corporaties zou de validiteit van het onderzoek vergroten.  

Het ordeningskader voor duurzame ontwikkeling zoals in dit onderzoek is opgesteld, is gevalideerd door 

in de interviews te vragen of de verschillende aspecten die in het kader zijn opgenomen behoren tot 

duurzaamheid, en hoe hiermee wordt omgegaan door de woningcorporaties. Echter, of het kader ook 

daadwerkelijk kan helpen bij het verankeren van duurzaamheid in vastgoedsturing is in dit onderzoek 

verder niet geverifieerd. De toepasbaarheid van het ordeningskader zou nog door middel van een aparte 

casestudy, waarin het kader bij verschillende corporaties wordt ‘geïmplementeerd’, onderzocht moeten 

worden.  

Verder is uit het onderzoek gebleken dat veel van de instrumenten die duurzaamheid meten zich slechts 

richten op een enkel aspect van duurzaamheid. Daarnaast meten ze de mate van duurzaamheid vaak 

maar in één fase van vastgoedmanagement. Toch kunnen deze instrumenten wel degelijk bijdragen aan 

het creëren van duurzaam vastgoed. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden om een gebouw te 

realiseren wat milieutechnisch goed scoort, inzicht geven in de mogelijkheden en opbrengsten van 

energiebesparende middelen, en helpen ambities te formuleren.   

Echter, men moet bij het gebruik van deze instrumenten goed in het achterhoofd houden vanuit welke 

invalshoek het instrument duurzaamheid meet, en zich niet blind staren op de uitkomst waardoor andere 

belangrijke aspecten uit het oog verloren kunnen worden.   

Een oplossing hiervoor is om te gaan werken met maatschappelijke kosten-baten analyse, die in kaart 

brengt wat bepaalde keuzes voor gevolg hebben voor de milieukwaliteit, woonkwaliteit en 

betaalbaarheid. Hierbij kan ook in kaart worden gebracht voor wie de kosten en baten zijn. Mogelijk geeft 

dit woningcorporaties meer inzicht in de effecten van investeringen in duurzaamheid. Hierdoor zien 

woningcorporaties niet slechts de hoge investeringskosten, maar ook de baten van investeringen in 

duurzaamheid, en zullen zij eerder bereid zijn duurzaamheid hoger op de agenda te plaatsen. Een 

onderzoek naar de mogelijkheden van maatschappelijke kosten-baten analyse om duurzaamheid te 

meten zou interessant zijn.  

Uit de interviews met zes corporaties is gebleken dat ketensamenwerking en resultaatgericht 

vastgoedonderhoud aan populariteit winnen. Deze twee dingen dragen bij aan duurzaamheid, zoals 

eerder is uitgelegd. Het is echter ook interessant om te kijken hoe en of bij de afspraken in 

resultaatgericht vastgoedonderhoud duurzaamheid als een thema wordt meegenomen, en of het kader 

van duurzame ontwikkeling hierbij nuttig is. Dezelfde vraag rijst bij ketensamenwerking: Kan het kader 

van duurzame ontwikkeling communicatie tussen de verschillende partijen in een dergelijk proces 

vergemakkelijken?  

Ten slotte is door de onderzochte woningcorporaties aangegeven dat het split-incentive een groot 

probleem vormt om te investeren in duurzaamheid en energetische kwaliteitsverbetering. Door enkele 

woningcorporaties is aangegeven dat het sturen op woonlasten een oplossing is voor dit probleem. Het 

aanbieden van woningen met een all-in huurprijs voor woonlasten (huur + energielasten) werd genoemd 

als een mogelijke oplossing. Echter op dit moment is het sturen op woonlasten nog niet mogelijk, mede 

omdat de regelgeving hier nog geen ruimte toe biedt. Een interessant onderzoek zou daarom kunnen zijn 

om in beeld te brengen op wat voor manier woningcorporaties kunnen gaan sturen op woonlasten, en 

hoe de regelgeving aangepast moet worden om dit mogelijk te maken.  

6.3 Reflectie 

In deze laatste paragraaf wordt kort teruggeblikt op het verloop van dit afstudeeronderzoek.  
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De eerste fase van het onderzoek bestond uit het inlezen in de twee belangrijkste onderwerpen uit dit 

onderzoek: woningcorporaties en duurzaamheid. Omdat dit beide relatief nieuwe onderwerpen waren 

voor mij, heeft het inlezen vrij veel tijd gekost.  

De tweede stap was het afbakenen van het onderzoek. Dit vond ik de meest lastige stap uit het 

onderzoek. Wat ik hierbij lastig vond was het definiëren van het probleem, en het in beeld brengen wat 

voor onderzoek en praktisch instrument voor de corporaties en adviesbureau Atrivé het meest 

interessant zou zijn. Uiteindelijk is er voor gekozen om te definiëren wat duurzaamheid is, en 

aanbevelingen te doen hoe duurzaamheid verankerd kan worden in vastgoedsturing met behulp van een 

ordeningskader. Omdat vastgoedsturing wederom een nieuw onderwerp was, heb ik me hier eerst weer 

in moeten verdiepen. Hiervoor is gesproken met adviseurs van Atrivé en veel literatuur gelezen. Echter, 

het bleef moeilijk om inzicht te krijgen in hoe vastgoedsturing in de praktijk tot stand komt. Waarschijnlijk 

omdat, zoals ook blijkt uit onderzoek van Nieboer (2004), weinig woningcorporaties een standaard 

procesmodel gebruiken.  

Het vinden van corporaties die hun medewerking wilden verlenen aan het onderzoek door middel van 

casestudies is goed verlopen. Zes van de zeven benaderde corporaties reageerden enthousiast op het 

voorstel van de casestudy, en wilden hier hun medewerking graag aan verlenen. Wel bleek het soms lastig 

om de juiste personen bij de corporaties te vinden en hiermee afspraken te maken.  

Tijdens de interviews kwam sterk naar voren dat er weinig consensus bestaat over wat duurzaamheid nu 

eigenlijk is. Dit maakte de interviews erg interessant, omdat iedere keer nieuwe invalshoeken naar voren 

kwamen. Tegelijk zorgde dit ervoor dat de interviews soms lastig te sturen waren, omdat de 

geïnterviewde dan sterk gefocust was op slechts één thema van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld 

energiebesparing. Naarmate meer interviews werden gehouden, ging het sturen echter steeds beter. Dit 

heeft te maken met ervaring, en met het steeds helderder krijgen van wat duurzaamheid is. Ik ben blij dat 

ik heb kunnen oefenen met het houden van interviews, in het begin keek ik er erg tegenop, maar ik heb 

hier een stuk meer zelfvertrouwen in gekregen. 

Tijdens het onderzoek heb ik niet alleen inzicht gekregen in de werkwijze van woningcorporaties, 

vastgoedsturing, duurzaamheid en het werken bij een adviesbureau, maar heb ik ook gewerkt aan 

persoonlijk ontwikkeling door middel van het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek. Zo is het belang 

van een strakke planning en duidelijke deadlines nogmaals benadrukt. Daarnaast heb ik ervaren dat het 

verstandig is om tijdig hulp te vragen bij andere mensen op het moment dat ik vast zit. Door zelfstandig 

de problemen op te willen lossen waar ik tegenaan liep heb ik met name op het begin veel tijd verloren.  

Verder vond ik het erg leuk en leerzaam om te mogen kijken in de keuken van Atrivé. Het is ontzettend 

motiverend om bij een bedrijf stage te lopen waar zoveel enthousiasme heerst. Door alles wat ik heb 

geleerd bij Atrivé, heb ik nu ook zelf het vertrouwen gekregen dat ik de arbeidsmarkt kan gaan betreden. 
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Bijlage 1: Duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen 

Duurzame ontwikkeling 

In de volgende paragrafen zal de totstandkoming van het begrip duurzame ontwikkeling beschreven 

worden. De focus zal hierbij eerst liggen op het mondiale niveau om vervolgens op nationaal niveau de 

ontwikkeling uiteen te zetten. 

Mondiaal 

Duurzame ontwikkeling is geïntroduceerd in het rapport ‘Our common future’, ook wel bekend als het 

Brundtland-rapport, dat in 1987 is uitgegeven door de World Commission on Environment and 

Development van de VN. In dit rapport staat beschreven dat milieuproblematiek in relatie met armoede 

en economische ontwikkeling gezien moet worden. Door de kwaliteit van groei te vergroten worden 

milieuproblemen en armoede bestreden, en komt een duurzame ontwikkeling tot stand. Hierbij wordt 

duurzame ontwikkeling gedefinieerd als “Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 

generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te kunnen 

voorzien te beperken”. Deze definitie is beter bekend als de definitie van Brundtland (World Commission 

on Environment and Development, 1987). 

Het Brundtland-rapport vormt de basis voor de conferentie over milieu en ontwikkeling van de Verenigde 

Naties (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) die in juni 1992 in Rio de 

Janeiro werd gehouden. Op deze conferentie is een verklaring ondertekend aangaande milieu en 

ontwikkeling. In dit zogeheten Klimaatverdrag worden 27 principes beschreven die ten grondslag liggen 

aan het beleid voor de toekomst (United Nations, 1992). Op deze bijeenkomst is besloten dat het 

beschermen van het milieu en sociale- en economische ontwikkeling fundamenteel zijn om tot een 

duurzame ontwikkeling te komen. De Verklaring van Rio de Janeiro vormt de basis voor Agenda 21. Dit is 

een actieprogramma voor de 21ste eeuw, waarin verschillende manieren beschreven staan waarop milieu- 

en ontwikkelingsproblematiek aangepakt kunnen worden. Dit moest leiden tot duurzame ontwikkeling. 

Een definitie die aansluit bij de 

opvattingen van Brundtland en de 

afspraken gemaakt in Rio de Janeiro 

(1992) over duurzame ontwikkeling is die 

van John Elkington. Hij beschrijft in zijn 

boek ‘Cannibals with Forks: Triple Bottom 

Line of 21st Century Business’ (1998) dat 

om tot een duurzame ontwikkeling te 

kunnen komen een integrale benadering 

nodig is. Deze benadering bestaat volgens 

Elkington uit het evenwicht tussen de 

aspecten People (mensen), Planet 

(milieu) en Profit (winst) (zie Figuur C). 

Deze definitie van duurzame ontwikkeling 

wordt ook wel Triple P genoemd (Elkington, 1998). 

 

Tien jaar na de conferentie in Rio de Janeiro, is er opnieuw een VN-Wereldtop over duurzame 

ontwikkeling gehouden (WSSD) in Johannesburg. Hierin is de voortgang besproken van de afspraken die 

gemaakt zijn in Rio de Janeiro. Hier werd duidelijk dat, ondanks dat er al veel gebeurd was in de 

Figuur C: Duurzame ontwikkeling als Triple P (Senternovem, 
2008b) 
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voorgaande tien jaar, ook veel afspraken nog niet waren nagekomen. In Johannesburg zijn daarom 

opnieuw afspraken gemaakt, tegelijkertijd met een plan voor implementatie (VROM, n.d. a).   

Op deze wereldtop in 2002 is de laatste P (Profit) uit de Triple P veranderd in Prosperity (welvaart). Dit 

omdat men vond dat bij duurzame ontwikkeling niet alleen economische winst in de besluitvorming 

meegenomen moet worden, maar ook maatschappelijke winst (Senternovem, 2008a).  

Ook de Europese Unie ziet duurzame ontwikkeling als één van de speerpunten. Het heeft daarom in 2001 

een Europese Duurzaamheidstrategie (EU Sustainable Development Strategy (SDS)) aangenomen. Deze is 

opgesteld om met alle EU-landen gezamenlijk maatregelen te nemen om een duurzame ontwikkeling te 

kunnen bewerkstelligen. Deze strategie is in 2006 herzien. In de nieuwe strategie zijn zeven hoofdthema’s 

aangewezen die tot 2010 aandacht zullen krijgen. Dit zijn ‘klimaatverandering en schone energie’, 

‘duurzaam vervoer’, ‘duurzame consumptie & productie’, ‘behoud en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen’, ‘volksgezondheid’, ‘sociale insluiting, demografie en migratie’ en ‘wereldwijde uitdagingen 

op het gebied van armoede en duurzame ontwikkeling’ (Raad van de Europese Unie, 2006). Hierbij wordt 

wederom duidelijk dat duurzaamheid breder is dan alleen milieu, omdat ook economische en sociale 

kwaliteit belangrijk zijn.  

Nationaal 

Als reactie op het in 1987 verschenen Brundtland-rapport, werd in 1988 het rapport ‘Zorgen voor morgen 

- Nationale milieuverkenning 1985-2010’ uitgegeven. Dit rapport, gepubliceerd door het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), beschreef de toenmalige milieuproblemen in Nederland. 

Volgens het RIVM was er minstens een reductie van 70% in emissies nodig om een duurzame 

ontwikkeling te bereiken (Sunikka, 2001).  

Het rapport ‘Zorgen voor morgen’ en het Brundtland-rapport vormen samen de basis voor het eerste 

Nationaal Milieubeleidsplan (1989). Hierin zijn strategieën en acties uitgewerkt voor de periode 1990-

1994. Deze acties en strategieën hadden als hoofddoel om ‘het draagvermogen van het milieu in stand te 

houden ten behoeve van een duurzame ontwikkeling’ (Verbong et al., 2001). Om deze duurzame 

ontwikkeling te kunnen bereiken zijn drie speerpunten opgesteld: integraal ketenbeheer, energie-

extensivering en kwaliteitsbevordering (Verbong et al., 2001). Na dit eerste Nationaal Milieubeleidsplan, 

verschenen er in 1993, 1998 en 2001 vernieuwde versies van het NMP. Deze NMP’s kijken met een 

bredere focus naar de milieuproblematiek. Zo zijn bijvoorbeeld economische groei en welvaart ook 

onderdelen uit deze plannen, wat leidt tot een meer integrale aanpak. 

In het huidige NMP (NMP4), ‘Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid’, ligt de focus van het 

milieubeleid op het hier en nu, en het elders en later. Door middel van een integrale benadering wil het 

VROM dat het beleid over 30 jaar een bijdrage heeft geleverd aan ‘een gezond en veilig leven, in een 

aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te 

tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later.’ (VROM, 2001) 

In het huidige beleidsprogramma van Kabinet Balkenende IV ‘Samen Werken, Samen Leven’ wordt een 

duurzame leefomgeving gezien als één van de thema’s die prioriteit moet krijgen in de kabinetsperiode 

2007-2011. Het kabinet heeft 6 pijlers opgesteld waaraan gewerkt moet worden binnen het thema 

duurzame leefomgeving. Dit zijn:  

• Klimaat en energie 

• Ontwikkeling van markten voor duurzame producten 

• De duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland: wonen en werken 

• De duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland: een vitaal platteland  

• De duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland: leven met water 

• Samenhangende ruimtelijke ontwikkeling  
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Voor iedere pijler heeft het kabinet doelstellingen opgesteld om te concretiseren wat het kabinet de 

komende vier jaar wil realiseren en waarop ze aanspreekbaar is (Ministerie van Algemene Zaken, 2007). 

In de paragraaf ‘Duurzaam moet je doen!’ uit het beleidsprogramma is verder aangegeven dat duurzame 

ontwikkeling een rode draad moet zijn door het beleid. Om dit meer invulling te geven, heeft het kabinet 

in 2008 de zogenaamde KADO-brief opgesteld. Hierin wordt de ‘Kabinetsbrede aanpak duurzame 

ontwikkeling’ uitgewerkt (VROM, 2008).  

Duurzaam bouwen 

Beschreven is hoe het begrip duurzame ontwikkeling is ontstaan en hoe het beleid omtrent dit thema is 

gevormd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat duurzame ontwikkeling een breed en abstract begrip is 

wat geconcretiseerd moet worden om werkelijk toepasbaar te zijn. De context waarin het begrip gebruikt 

gaat worden is hierbij belangrijk. In de bouwsector richt men zich op duurzaam bouwen om bij te dragen 

aan duurzaamheid. 

Voordat het begrip duurzaam bouwen ontstond, had men al op kleine schaal aandacht voor milieubewust 

bouwen. Dit vooral naar aanleiding van het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome ‘Grenzen 

aan de groei’. Hierin werd de samenhang tussen economische groei en het milieu beschreven. De 

prognose die werd geschetst was dat zonder enige maatregelen de voedselvoorraden en grondstoffen in 

korte tijd zouden opraken (Hal et al., 2000).   

De energiecrisis, een jaar na het verschijnen van het rapport van de Club van Rome, leidde tot extra 

belangstelling voor energiebesparing. Doordat nu niet alleen ecologische- maar ook economische 

motieven meespeelden, werd door de rijksoverheid een nieuw energiebeleid geformuleerd. Één van de 

acties van de overheid was de invoering van de PREGO-regeling in 1980. Deze regeling had als doel 

energiebesparing in de gebouwde omgeving te stimuleren door het geven van subsidies aan 

proefprojecten (Hal et al., 2000). 

In de jaren ’90 kwam het besef dat duurzaam bouwen meer was dan het thema energiebesparing. Dit 

kwam onder meer door het Brundtland-rapport en door het eerste Nationaal Milieubeleidsplan in 

Nederland als reactie op het Brundtland-rapport. Bij het Nationaal Milieubeleidsplan-Plus uit 1990 zat 

zelfs een bijlage Duurzaam Bouwen. Hierin werd gedefinieerd dat duurzaam bouwen ‘erop is gericht om 

gezondheids- en milieueffecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te 

reduceren’ (Hal et al., 2000, blz. 8). Duurzaam bouwen werd vanaf toen breder gezien dan louter 

energiebesparing.  

De ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam bouwen volgden zich snel op in de tweede helft van de 

jaren negentig. Zo werd in 1995 het eerste Plan van Aanpak duurzaam bouwen uitgebracht door het 

ministerie van VROM. Een vierledige aanpak (harmoniseren, realiseren, consolideren en prepareren) 

moest er toe leiden dat duurzaam bouwen standaard werd (Senternovem, 2009a). Sinds dat jaar dienen 

aanvragen voor bouwvergunningen ook begeleid te worden door een berekening van de 

Energieprestatiecoëfficient (EPC). In het bouwbesluit zijn namelijk eisen opgesteld over de hoogte van 

deze EPC.  

Ondanks dat er op dat moment veel informatie beschikbaar is met betrekking tot duurzaam bouwen blijkt 

deze informatie toch moeilijk vindbaar. Om die reden is in 1996 het Nationaal Dubo Centrum opgericht. 

De taak van dit centrum was om duidelijk informatie over duurzaam bouwen te verspreiden en kennis te 

delen. De eerste stap hierbij was het formuleren van een heldere definitie van duurzaam bouwen: 

‘Bouwen op een manier waarbij aan de huidige vraag voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor 

andere volkeren en toekomstige generaties te beperken. Hiertoe dienen de milieu- en 

gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik 
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(inclusief sloop) zodanig te worden betrokken dat de draagkracht van het milieu in ieder geval behouden 

blijft of wordt verbeterd.’ (Senternovem, 2009a). Deze definitie is afgeleid van de definitie van duurzame 

ontwikkeling die in het Brundtland-rapport is gepresenteerd.  

Om van duurzaam bouwen de standaard te maken, zijn verder de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen 

ontwikkeld. Deze pakketten hadden tot doel functionele en eenduidige maatregelen aan te reiken aan de 

bouwsector, zodat deze vaker toegepast zouden kunnen worden. In respectievelijk 1996 en 1997 

verschenen deze pakketten voor de nieuwbouw en voor het beheer (Senternovem, 2009a).  

In 1999 werd vervolgens door de overheid het Beleidsprogramma Duurzaam Bouwen 2000-2004 

opgesteld. De aandacht in deze nota ging vooral uit naar het stellen van randvoorwaarden aan duurzaam 

bouwen. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2000-2002 werd de strategie om de ambities uit het 

Beleidsprogramma te realiseren uitgestippeld. Na de looptijd van het Uitvoeringsprogramma vond een 

evaluatie plaats om te kijken of de ambities uit het Beleidsprogramma gehaald konden worden (Hal et al, 

2000). Er is op dat moment besloten tot een bijstelling van het beleid. Vanaf dan richt duurzaam bouwen 

zich op energiebesparing, materiaalgebruik en gezondheid (VROM, n.d. b). 

In de daaropvolgende jaren komt energiebesparing weer hoog op de agenda. De reden hiervoor is het 

Kyoto protocol. Ondanks dat dit verdrag al uit 1997 stamt, is het protocol pas in 2005 officieel in werking 

getreden met de ondertekening van het protocol door Rusland. Hiermee werd de toezegging van 

Nederland om in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% terug te dringen ten 

opzichte van basisjaar 1990 ook realiteit (Senternovem, 2009a). Voor duurzaam bouwen betekende dit 

vooral dat het verminderen van CO2-emissies extra aandacht kreeg. Om vermindering in CO2-uitstoot te 

kunnen bereiken in de gebouwde omgeving werd ondermeer het Energieprestatieadvies (EPA) ingevoerd. 

Hiermee kunnen woningbezitters informatie inwinnen over hoe energie bespaard kan worden in de 

woning.  

In 2007 is verder door het kabinet het werkprogramma ‘Schoon & Zuinig’ gepubliceerd. Hierin staan de 

ambities van de overheid met betrekking tot het verminderen van het energieverbruik en CO2-uitstoot en 

het gebruik van duurzame energie beschreven. Één van de sectoren die aandacht krijgt in dit plan is de 

bouwsector. Hiervoor wordt een ambitie uitgesproken om in 2020 een CO2-reductie van 6 tot 11 Megaton 

in de gebouwde omgeving te behalen (VROM, 2007). Een instrument wat gebruikt wordt om deze ambitie 

te realiseren, is het convenant ‘Meer met Minder’ wat in 2008 ondertekend is door verschillende partijen 

uit de bouwsector. Dit convenant is erop gericht om de ambities van de overheid met betrekking tot 

energiebesparing te realiseren. Concreet is afgesproken dat er 30% energie bespaard zal worden in 

200.000-300.000 bestaande woningen en andere gebouwen per jaar, zodat in 2020 een besparing van 

100 Petajoule per jaar bereikt wordt (Meer met Minder, 2008). In 2020 zal er dan in totaal in ten minste 

2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen 30% energie bespaard zijn (terwijl alleen al de 

woningvoorraad in 2008 bestond uit ruim 7 miljoen woningen). Door ondertekening van het convenant 

Energiebesparing Corporatiesector in 2008 is Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in 

Nederland, partij geworden van het convenant ‘Meer met Minder’. Doordat Aedes mede-initiatiefnemer 

was van het convenant ‘Meer met Minder’ was de besparingsomvang in corporatiewoningen al 

meegenomen in dat convenant. In het convenant Energiebesparing Corporatiesector is overeengekomen 

dat het gasverbruik in bestaande woningen de komende tien jaar met 20% wordt verminderd19. De 

doelstelling voor de nieuwbouwproductie van woningcorporaties is om het energieverbruik vanaf 2011 te 

verminderen met 25%, en vanaf 2015 met 50% (Aedes, 2008).  

                                                             
19

 Dit is conform de afspraken die zijn gemaakt in 2007 in het ‘Antwoord aan de samenleving’ van Aedes. Hierin hebben de 

woningcorporaties verenigd in Aedes verschillende ambities uitgesproken, over energiebesparing, betaalbaarheid, 

wijkaanpak, bijzondere doelgroepen en de bouwproductie (Aedes, 2007) 
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Andere maatregelen om de ambitie uit ‘Schoon & Zuinig’ te behalen zijn het aanscherpen van de 

energieprestatie van nieuwbouw en het verplichten van een energielabel20 bij mutatiemomenten bij de 

bestaande bouw vanaf januari 2008 (VROM, 2007). Sinds januari 2009 is het ook voor woningcorporaties 

verplicht bij nieuwe huurders een energielabel te overhandigen (Senternovem, 2009b).  

                                                             
20

 Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het label  heeft een range  van G-label (zeer inefficiënt) tot 

A-label (zeer energiezuinig). Aan het energielabel is het Energie Prestatie Advies gekoppeld. In dit advies staan mogelijke 

verbetermaatregelen om het energieverbruik van een woning te verminderen. (Senternovem, 2009b)  
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Bijlage 2: Aspecten duurzame ontwikkeling 

 

• Energie 
- Duurzame energieopwekking 
- Energieverbruik 

 

• Materialen + installaties 
- Emissies  
- Onderhoudsbehoefte 
- Levensduur 
- Grondstoffen 
- Afval  

 

• Water 
- Waterbesparing 
- Water gescheiden afvoeren 

 

  

• Kwaliteit binnenmilieu 
- Geluid 
- Luchtkwaliteit 
- Thermisch comfort 
- Visueel comfort 

 

• Gebruikskwaliteit 
- Toegankelijkheid 
- Technische kwaliteit 
- Functionaliteit 
- Veiligheid  
- Flexibiliteit 
 

• Kwaliteit woonomgeving 
- Leefbaarheid 
- Esthetische kwaliteit 
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 Bijlage 3: Lijst met geïnterviewden personen 

LIJST MET GEINTERVIEWDE EXPERTS 

Organisatie Geïnterviewde Onderwerp Datum 

Atrivé Ronald Versprille Vastgoedsturing 24 september 2009 

BuildDesk Bert Weevers  Fimaren (instrument om het financiële en 

maatschappelijke rendement van energie-

investeringen te berekenen) 

19 oktober 2009 

W/E adviseurs Thijs Kurstjens GPR-Gebouw & Duurzaamheidbarometer 30 oktober 2009 

 

LIJST MET GEINTERVIEWDE PERSONEN BIJ CORPORATIES 

Corporatie Geïnterviewde Functie Onderwerp Datum 

Het Gooi en 

Omstreken 

    

 Arjen de Vries Manager 

vastgoedontwikkeling 

Uitleg casestudy 18 december 2009 

 Rob Steur Manager 

Vastgoedbeheer 

Planmatig 

onderhoud 

13 januari 2010 

 Marianne van 

Vliet 

Manager Strategie en 

beleid 

SVB, beleid 20 januari 2010 

VHV Lingewaard 

Wonen 

    

 Eric Mientjes Hoofd Beheer en 

Onderhoud 

Uitleg casestudy 

Beleid & 

vastgoedsturing 

3 december 2009 

26 januari 2010 

 Tom van 

Moerkerk 

Werkvoorbereider Renovatie & 

planmatig 

onderhoud 

26 januari 2010 

 Marino van 

Krieken 

Mutatie opzichter Mutatieonderhoud 26 januari 2010 

Patrimonium     

 Sebastiaan van Beleidsmedewerker SVB + beleid 11 januari 2010 
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Zupthen 

 Jorg Kroes Hoofd uitvoering Mutatieonderhoud 11 januari 2010 

 Marcel de 

Graan 

Hoofd technische 

facilitaire dienst 

Planmatig 

onderhoud 

11 januari 2010 

 Jan-Jaap 

Westhof 

Projectleider 

technische facilitaire 

dienst 

Renovatie 11 januari 2010 

De Sleutels     

 Wilbert de 

Wilde 

Manager Vastgoed Uitleg casestudy 25 november 2009 

 Jaap van Velp Beleidsmedewerker Uitleg casestudy 

Beleid 

25 november 2009 

8 december 2009 

 Rinus van 

Nieuwkasteele 

Hoofd bedrijfsbureau Planmatig 

onderhoud 

31 december 2009 

 Dennis van de 

Biggelaar 

Medewerker 

bedrijfsbureau 

Planmatig 

onderhoud 

31 december 2009 

 Bewoners 

vergadering  

 Geplande ingrepen 

Paramaribohof, 

Leiden 

8 december 2009 

WoCom     

 Carel van der 

Zanden 

Beleidsmedewerker 

wonen, welzijn, zorg 

Uitleg casestudy 

SVB, beleid  

16 december 2009 

18 januari 2010 

 Alex Korsten Team manager 

techniek 

Planmatig 

onderhoud, 

renovatie, mutatie 

18 januari 2010 

Woonveste     

 Daniel 

Duijvestein 

Projectontwikkelaar Uitleg casestudy 4 december 2009 

 Marleen 

Muskens 

Beleidsmedewerker SVB, beleid 19 januari 2010 

 Jürgen Dekkers Teamleider Planmatig 

onderhoud 

Planmatig 

onderhoud, 

renovatie, mutatie 

19 januari 2010 
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Bijlage 4: Lijst onderwerpen interviews  
Hieronder volgt een globaal overzicht van onderwerpen die in te interviews zijn behandeld. De volgorde 

van de vragen is niet per definitie de volgorde die is gehanteerd in de interviews. Door het 

semigestructureerde karakter van de interviews was er namelijk ook ruimte voor onverwachte informatie 

die de geïnterviewde ter sprake bracht. Verder is de documentstudie bij iedere corporatie uitgevoerd 

voordat de interviews plaatsvonden, zodat de interviews hierop aangepast konden worden. 

INTERVIEWS OVER HET BELEID 

Achtergrondvragen 

- Wat zijn de visie en missie van uw corporatie? 

- Hoe is de samenstelling van uw woningportefeuille? 

 

Duurzaamheid 

- Wat is duurzaamheid? 

- Waarom wil uw corporatie aan duurzaamheid werken? 

- Hoe/waar komt duurzaamheid terug in het beleid? 

- Wordt duurzaamheid meegenomen in het voorraadbeleid? Zo ja,  is dit dan als een los 

beleidsthema, of als thema om het voorgenomen beleid op te toetsen? 

- Zijn er nog thema’s van duurzaamheid waarop uw corporatie op dit moment 
beleidstechnisch niets doet, maar waarop u wel de ambitie heeft om er iets mee te 
doen? 

- Hoe is de vertaling van het duurzaamheid beleid naar de uitvoering (zoals renovatie, 

planmatige onderhoud, etc)? 

- Wat zijn voor uw corporatie belemmeringen om te investeren in duurzaamheid? 

- Leeft duurzaamheid binnen uw organisatie? 

- Is er een stimulans vanuit de gemeente om te investeren in duurzaamheid? 

- Merkt u dat er vraag is vanuit de huurders voor 
duurzaamheid/duurzaamheidmaatregelen (en welk aspect van duurzaamheid is dit 
dan?)? 

- Worden er prestatieafspraken gemaakt met externe partijen over duurzaamheid? 

- Hoe gaat men bij uw corporatie om met de kosten voor duurzaamheidmaatregelen. 

Hoe verhouden de kosten voor huurder versus corporatie zich? 

- Worden er instrumenten gebruikt om duurzaamheid te concretiseren, implementeren 
of meten?  

- Vindt u dat woonkwaliteit, milieukwaliteit en betaalbaarheid thema’s zijn die behoren 

tot duurzaamheid? 
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Voorraadbeleid 

- Wat is op dit moment de algemene tendens in het voorraadbeleid? 

- Welke gegevens over het woningbezit of beleidsthema’s zijn dominant in het 

voorraadbeleid? 

- Welke gegevens uit de technische beheerprocessen worden meegenomen in het 

voorraadbeleid (bouwtechnische staat, woontechnische kwaliteit, milieukwaliteit, 

onderhoudskosten)? 

- Worden hiervoor indicatoren gebruikt? 

- Speelt duurzaamheid bij de keuzes die gemaakt worden in het voorraadbeleid een rol? 

- Hoe worden beleidsthema’s onderling afgewogen om tot een goede complexstrategie 

te komen? 

- Wat is de rol van financiële kengetallen in het voorraadbeleid? Wordt er ook gerekend 

met financieel en maatschappelijk rendement? 

- Worden de voorgenomen maatregelen getoetst? Zo ja, op welke beleidsthema’s of 

aspecten is dit dan?  

- Hoe gaat u om met de kosten voor bepaalde maatregelen? 

- Heeft u zicht op hoe bepaalde keuzes die genomen worden in het voorraadbeleid 

doorwerken in keuzes binnen projecten van renovatie, mutatieonderhoud en planmatig 

onderhoud? 

- Worden de onderstaande thema’s meegenomen in het voorraadbeleid? 

- Milieukwaliteit 

- Woonkwaliteit 

- Betaalbaarheid 

 

INTERVIEWS OVER DE UITVOERING 

- Hoe werkt het proces van planmatig onderhoud/mutatieonderhoud/ renovatie? 

- Wie bepaald wat er moet gebeuren bij mutatieonderhoud en planmatig onderhoud?  

- Op moment dat mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden uitgevoerd, 

worden er dan ook nog verregaandere maatregelen genomen dan alleen het behalen 

van de basiskwaliteit? 

- Wordt het planmatig onderhoud uitgevoerd op basis van een conditiemeting? 

- Worden de geplande ingrepen beoordeeld en geprioriteerd door middel van een 

analyse op verschillende beleidsparameters, zo ja, welke beleidsparameters zijn dit 

dan? (veiligheid, binnenmilieu, belevingswaarde, reparatieonderhoud, gebruikswaarde, 

vervolgschade, cultuurhistorische waarde?) 

- Hoe wordt er aanbesteedt? Wat zijn de selectie- en gunningcriteria? 

- Is de afstand van de aannemer tot corporatie een selectiecriteria? 
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- Wordt er gebruik gemaakt van prestatiecontracten bij het onderhoud? Of andere 

contractvormen? 

- Wordt er gebruik gemaakt van een standaard PVE/standaard bestek? 

- Wat voor duurzaamheidseisen worden er opgenomen in het standaard PVE/standaard 

bestek? 

- Bestaan er buiten het PVE nog standaard afspraken over de uitvoering van het 

onderhoud?  

- Wat voor afwegingen maakt u met betrekking tot het inkoopbeleid voor onderhoud? 

- Wordt er bij de keuze van materialen gelet op hoe duurzaam het materiaal is? Tijdens 

gebruik, onderhoudsbehoefte, recyclebaar, afval, productieproces? 

- Werkt uw corporatie met verschillende onderhoudsniveaus? 

- Wat verstaat u onder duurzaamheid? 

- Hoe zien we duurzaamheid terug in het onderhoud? 

- Gelden er rendementseisen, berekeningen van terugverdientijden of andere 

rekenmethodes om te bepalen hoe ver men gaat met het nemen van 

duurzaamheidmaatregelen?  

- Hoe is de aansluiting tussen het duurzaamheidbeleid van uw corporatie en de 

uitvoering van activiteiten?  

- Is duurzaamheid een belangrijk punt bij de medewerkers onderhoud? 

- Wat zijn belemmeringen om te investeren in duurzaamheid? 
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Bijlage 5: Overzicht documenten casestudy  

LIJST MET GEANALYSEERDE DOCUMENTEN VAN CORPORATIES  

Corporatie Document 

Het Gooi en Omstreken Website - www.gooienom.nl  

Jaarverslag 2008 - De route van Het Gooi en Omstreken  

Programma van Eisen  

Regiokaart met beleidsdoelen - De route van het Gooi en Omstreken 

VHV Lingewaard Wonen 

 

Website: www.lingewaardwonen.nl  

Ondernemingsplan 2006-2010 - De koers van Lingewaard Wonen 

Afdelingsplan Vastgoed & Ontwikkeling 2010 

Jaarverslag 2008  

‘Bijlage 1- Streefkwaliteit’ uit rapport ZAV-beleid (d.d. 30 januari 2006) 

Programma van Eisen 

Rapport vastgoedsturing 2007 

Werkomschrijving STABU badkamer & toilet 2009  

Werkomschrijving STABU keuken 2009 

Patrimonium Website: www.patrimonium-veenendaal.nl  

Ondernemingsstrategie SVB 2008 

Activiteitenplan 2009 

Activiteitenplan 2010 

Duurzaamheidsvisie Patrimonium juni 2006 

SVB bijlage 1: portefeuillesamenstelling 

SVB bijlage 3: onderhoudconcept 

SVB bijlage 4: referentiemodellen 

STABU-moederbestek 

Regionale Duurzaam Bouwen Plus-Richtlijn 2008-2012 gemeenten 

gemeenten Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Voorschoten, 

Teylingen en Zoeterwoude 
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De Sleutels Website: www.desleutels.nl  

Ondernemingsplan 2006-2010 - Maatwerk in Wonen 

Voorstel energiebeleid 16 november 2009 

Jaarverslag 2008  

WoCom Website: www.wocom.nl  

Ondernemingsplan 2006-2010 - Thuis op de woonmarkt 

Jaarverslag 2008  

Vastgoedsturing monitor 2009 – intern 

Vastgoedsturing  publieksversie intern 2008 

Duurzaam WoCom - Intern document 2009 

Woonveste Website: www.woonveste.nl  

Ondernemingsplan 2006-2010 - Wonen anno morgen 

Jaarverslag 2008  

Jaarplan 2009 (verkort) - Energie geven / energie sparen 

Milieubeleidsplan 2006-2010  

Portefeuilleplan 2008 + Bijlagen 

Convenant energiebesparing bestaande bouw regio ‘s-Hertogenbosch 
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Bijlage 6: Lijst met afkortingen 
 

BBSH   Besluit Beheer Sociale Huursector 

CFV   Centraal Fonds voor de Huisvesting 

DGBC   Dutch Green Building Council 

EPA   Energie Prestatie Advies 

EPBD   Energy Performance Building Directive 

HR   Hoog rendement 

IRR   Internal Rate of Return 

MJOB  ` Meerjaren onderhoudsbegroting  

MKBA   Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

NEN   Nederlandse Norm 

NMP   Nationaal Milieubeleidsplan 

NTA   Nederlandse Technische Afspraken 

PMC   Product-markt combinatie 

RGVO   Resultaatgericht vastgoedonderhoud 

WKK   Warmtekrachtkoppeling 

WKO   Warmte Koude Opslag 

WTW   Warmte Terug Win 

WWS   Woningwaarderingsstelsel  
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English summary 

Sustainability at housing associations...it is more than just energy! 

Introduction and problem statement 

Since the publication of the Brundtland-report ‘Our common Future’ in 1987 sustainable 

development has become an important issue for many organizations. Especially the last couple of 

years it has gained more popularity.  

Sustainable building is an important factor in achieving sustainable development. Housing 

associations in the Netherlands own 33% of the total housing stock (2.376.070 houses). Due to this 

large share of houses and their social responsibility, housing associations can contribute largely to 

sustainable development. In many business plans of housing associations ‘sustainability’ is therefore 

implemented as a subject. However, when taking a closer look into these business plans, it can be 

concluded that the term ‘sustainability’ is interpreted in different ways
1
 and that there is no 

consensus how it should be embedded in the housing association’s policy. Nevertheless, it can be 

concluded that housing associations often refer to energy-reduction when they talk about 

‘sustainability’.   

Also signals that consultancy agency Atrivé received from the real estate sector, indicate that 

‘sustainability’ is a subject that is getting more and more important, but that housing associations 

find it hard to define ‘sustainability’. Therefore it is difficult for them to concretize and embed 

‘sustainability’ in the organization.  

The purpose of this research is to create a planning framework for ‘sustainable development’ for 

housing associations that can help them to embed ‘sustainability’ in its strategy and real estate policy. 

By creating such a framework, the communication about ‘sustainability’ can be simplified, which 

subsequently simplifies the process of embedding ‘sustainability’ in a housing association’s policy.  

Housing management decisions 

In the real estate sector several processes have been introduced to help and structure the decision 

making regarding the housing stock. One of these processes is called ‘Vastgoedsturing’
2
. This process 

uses a model with five levels, which together form a cyclic and integrated process of renewing and 

improving (See Figure A). In this model the three levels of decision-making in real estate 

management (strategic, tactical and operational) are connected and balanced. 

 

                                                           
1
 Sustainability has different meanings, it can mean eco-friendly, long-lasting, durable, etcetera. Moreover in 

Dutch there is even more confusion about this term. The reason is that in Dutch ‘sustainability’ is translated as 

‘duurzaamheid’. However, also the English term ‘durable’ is translated as ‘duurzaamheid’. Where in English 

there are two different terms ‘sustainable’ and ‘durable’ in Dutch there Is only one term for both. For this 

reason there is often no consensus about which of these meanings people refer to when they talk about 

‘duurzaamheid’.  
2
 Freely tranlsated as property-control 
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In ‘vastgoedsturing’ the most important decisions concerning the housing 

stock are made. Answers are given to questions like: What are the goals 

the organization wants to achieve? (vision and mission); what should the 

housing stock look like to be able to achieve the goals that are formulated 

in the vision and mission of the organization, and to meet the future 

housing demand? (portfolio strategy); what does that mean for each 

property in the housing stock? (asset management); how can the decisions 

that are made be transformed to the daily processes of the front-office, to 

ensure that the choices that are made are embedded in the organization? 

(property management and processes).   

‘Vastgoedsturing’ emphasizes the alignment of strategy, policy and 

implementation. By embedding sustainability in an important process like 

‘vastgoedsturing’, it plays an important and clear role in all the decisions 

that are made about the housing stock. 

Definition of sustainability 

There are many definitions and ideas about sustainability and sustainable development. From 

literature, policy, instruments for measuring the degree of sustainability, and interviews with housing 

associations, it can be derived that there is no consensus about what sustainability means. Therefore 

this research starts with determining what sustainability is. In this research sustainability is defined as: 

the situation in which future generations are able to meet their own needs, without constraining the 

possibilities for the present generation to meet their needs (based on Brundtland (1987)).   

After determining the meaning of sustainability, also a definition of the way in which sustainability 

can be achieved (sustainable development) is made. Starting point for this definition are several 

definitions of sustainability, sustainable development and sustainable building that where derived 

from literature, combined and adapted to the real estate sector. This gives the following definition of 

sustainable development:   

A sustainable development for housing associations consists of making choices concerning the 

housing stock whereby the balance between the impact on the environmental quality, the quality 

of living and the affordability of the houses for both the renters and landlords, now and in the 

future is considered.  

This definition states that housing associations cannot only contribute to a sustainable development 

by concerning the effect their decisions about the housing stock will have on the environmental 

quality, but to consider the effect their decision will have on the environment in conjunction with the 

effect on the quality of living and the affordability for the renters and the landlords themselves.  

Research approach   

The main question in this research is:   

How can housing associations embed sustainability in housing management decisions (especially 

the process of ‘vastgoedsturing’) with the help of a planning framework for sustainable 

development?  

To be able to answer this question, the research started by examining how housing management 

decisions (and especially ‘vastgoedsturing’) are made by housing associations, and what is meant by 

Figuur A: Model used for 

'vastgoedsturing' 
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sustainability, sustainable development and sustainable building. As mentioned before, this has led 

to a definition of sustainable development which is applicable to housing associations. This definition 

of sustainable development is subsequently used to establish a concept of the framework for 

sustainable development.  

Next, case studies were executed at six housing associations. These case studies served several 

purposes. First, it is analyzed how the six housing associations are currently dealing with 

sustainability. In this analysis a distinction was made between the role sustainability plays in policy 

and the role it plays in the implementation of maintenance and renovation projects. This distinction 

demonstrates how sustainability is included in the housing association’s policy, but also how the 

housing associations concretize sustainability and what actions they actually take concerning 

sustainability.  This provides insight in the relation between the policy of the housing association and 

what they actually implement.   

Secondly, by making a comparison between the way sustainable development is defined in  

the planning framework, and what actions housing associations take concerning sustainability (policy 

and implementation), recommendations can be made to housing associations about how to embed 

sustainability in its policy and the implementation of the policy.  

Finally, the information from the case studies can give insight in how the concept planning 

framework for sustainable development must be designed and improved to be applicable to housing 

associations.  

Planning framework for sustainable development   

The three aspects from the definition of sustainable development (environmental quality, quality of 

living and affordability) form the basis for the planning framework of sustainable development. To 

clarify what these three aspects mean, they are divided into sub-aspects and management tools, see 

Figure B.    

The planning framework helps to ensure that no gap arises between policy and implementation. All 

aspects of sustainability that are taken into account in one level of ‘vastgoedsturing’, should also be 

translated or taken into account in the level below (this is illustrated by the triangular form of the 

planning framework, see Figure B).This ensures that decisions that are made in the different stages in 

the process of ‘vastgoedsturing’ are based on the same aspects of sustainable development.  

Because of this, all elements of policy regarding sustainability are taken into account in each level of 

‘vastgoedsturing’. This means they will also be implemented in for example renovation and 

maintenance projects, and therefore the housing association can work efficiently on the goals it has 

set.  

The planning framework for sustainable development helps to analyze if policies that are formulated 

regarding sustainability correspond to the way sustainability is actually implemented in projects of, 

for example, renovation or maintenance. Furthermore, the planning framework gives insight into the 

aspects that contribute to a sustainable development and it can be used as a communication tool 

when discussing the subject ‘sustainable development’. 
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Figure B: Planning framework for sustainable development 
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Conclusions 

From the analysis of the interviews that was executed on the basis of the planning framework, it can 

be concluded that the six housing associations already do more with sustainability than they are 

aware of. The reason is that the housing associations that were interviewed have a narrower 

definition of sustainability, than the definition that is used in this study. Nevertheless, all housing 

associations reported that the main- and sub aspects that are used in the planning framework, do 

contribute to sustainable development. However, these main- and sub aspects are not mentioned by 

the housing associations themselves when they were questioned about sustainability. Therefore it is 

concluded that these aspects are not top-of-mind when discussing sustainability.  

The six housing associations that are interviewed in this study indicate that energy reduction is the 

aspect of sustainability that currently receives the most attention. The reasons that are mentioned 

by housing associations to concentrate merely on energy reduction are regulations, to control the 

total cost of living (costs of hiring and energy usage), to reduce CO2 emissions, to reduce the primary 

energy demand, and lastly to provide more comfort to tenants.  By investing in energy reduction, 

housing associations simultaneously contribute to all three main aspects from the planning 

framework: environmental quality, quality of living and affordability. Therefore, energy reduction is 

an important aspect of sustainable development. However, the other sub aspects from the planning 

framework should also be taken into consideration, because they can also contribute to sustainable 

development. 

Although energy reduction is the aspect of sustainability the housing associations give the most 

attention to, it is not yet a subject that is embedded in all the levels of the process of 

‘vastgoedsturing’. This means that energy reduction plays a role in some decisions regarding the 

housing stock, but in other decisions it does not. Therefore there will be a deviation in policy, which 

makes it hard for the organization to achieve its goals concerning energy reduction. This can also lead 

to gaps in what is decided at the policy level and what is really executed at the project level. Energy 

reduction is not the only aspect of sustainability which is not yet embedded in all levels of 

‘vastgoedsturing’, stems from the interviews. This becomes clear by comparing the definition of 

sustainability that is used at the policy level in an organization with the definition that is used at the 

project level of the same organization. In almost all the respondent organizations these definitions 

did not correspond to each other, which indicates there is a gap between different levels in an 

organization (and therefore between different levels in the process of ‘vastgoedsturing’). The 

planning framework can help to identify the gaps between policy and the implementation of policy, 

and can help the organization to prevent them in the future.  

In ‘vastgoedsturing’ often the subjects ‘quality of living’ and ‘affordability’ are already included, 

because these are subjects that are included in the vision and mission statement of the housing 

association. The subject ‘environmental quality’ is currently not yet embedded firmly in 

‘vastgoedsturing’. For example: it is not included in the vision and mission statement of the housing 

associations that are interviewed in this study; or, in the portfolio strategy most of the time only 

ambitions are formulated regarding the energy performance (with help of energy labels) of the 

housing stock.  So, the environmental quality does not yet play an important role in all levels of 

‘vastgoedsturing’.  
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When also the subject ‘quality of the environment’ is going to receive a significant role in the 

important decisions regarding the housing stock, the housing associations are working on the 

balance that is so important for a sustainable development. At that moment the three aspects, 

‘quality of the environment’, ‘quality of living’ and ‘affordability’, are integrally included in important 

decisions, which can lead to a situation of sustainability. 
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