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Samenvatting 

Het renoveren van woningen is een hot item in de bouw. Dit wordt aangewakkerd door diverse 
convenanten en overeenkomsten tussen overheid, corporaties en bouwers. Elke dag verschijnen er 
artikelen in de diverse media over hoe er nog beter of nog energiezuiniger gerenoveerd kan worden.  

De woningcorporaties hebben een belangrijke rol van de overheid gekregen, namelijk een 
voorbeeldfunctie.  In het lenteakkoord is vastgelegd dat alle woningen van corporaties in 2020 minimaal 
een energielabel B moeten hebben. De vraag is hoe ze dit verstandig aan kunnen pakken. Zomaar 
rigoureus investeren en alles renoveren is niet mogelijk. Door onder andere de huurdersheffing komen 
investeringen in gevaar. Zaak is dus om op een integrale manier te renoveren waarbij bepaalde 
kwaliteiten geborgd worden. Daarnaast is de verhuurder natuurlijk niet de enige partij. Uiteindelijk is de 
huurder de klant van de woningcorporatie en de gebruiker van de woning. De renovatie moet dan ook 
klantgericht uitgevoerd worden.   

De huurder kiest niet bewust voor het tijdstip van de renovatie en de daarbij behorende ongemakken. 
Dit is dan ook een groot verschil met een eigen woning waarbij de koper zelf beslist wanneer er 
onderhoud gaat plaats vinden of gerenoveerd gaat worden. Klanttevredenheid hangt samen met een 
aantal factoren zoals communicatie, invloed kunnen uitoefenen, keuzes kunnen maken, weten wat er gaat 
gebeuren, vertrouwen, respect en eigen waarden en normen.  

Voor de totstandkoming van dit rapport is onderzoek gedaan naar de renovatieprocessen bij 
woonstichting ‘thuis. Vanuit dit onderzoek bleek dat de renovaties uitgevoerd worden vanuit een doel 
met telkens dezelfde strategie, namelijk het renoveren met de zogenaamde 9 quick-wins. De vraag is of 
voor elk renovatieproject zo wel de meest optimale maatregelen gecombineerd worden.    

Projectmanagers hebben wel ervaring met een deel van de verschillende maatregelen echter van elke 
maatregel weten wat de invloed is op de totale investering, energiebesparing, comfort en 
klanttevredenheid is niet realistisch. Elk project namelijk net anders door de projectgebonden 
eigenschappen. Op dit moment wordt nog wel eens informatie gevraagd bij een adviesbureau. Dit kost 
echter tijd en geld en het is in deze fase van het renovatieproces nog niet noodzakelijk om exacte 
berekeningen te hebben.  

De volgende probleemstelling is opgesteld: Om de verouderde woningvoorraad van ‘thuis te renoveren 
is te weinig kennis aanwezig over de renovatiemogelijkheden bij de projectmanagers van ‘thuis om te 
onderzoeken welke bijdrage de 9 quick-wins leveren op het gebied van de Energie Index, totale 
investeringskosten, besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en comfort en welke andere 
energiebesparende maatregelen hierbij een rol kunnen spelen, om zo in de verdere uitwerking van de 
maatregelen volledig aan te sluiten bij de projectdoelstellingen van ‘thuis.   

Het probleem waar tijdens dit afstudeeronderzoek een oplossing voor geboden wordt bevind zich in de 
Definitiefase van het renovatieproces bij ‘thuis. Tijdens de definitiefase is de afdeling Gebiedsregie 
verantwoordelijk en adviseren de projectmanagers vanuit de afdeling Vastgoedbeheer.  In de huidige 
werkwijze zijn het doel en de strategie reeds bepaald. Om out-of-the-box te kunnen denken word het 
beleid voor de rest van dit rapport losgelaten en omschreven hoe op een andere manier naar een te 
renoveren project gekeken kan worden. 

Om een doel te verwezenlijken moet een bepaalde strategie gevolgd worden. Per doel zijn meerdere 
mogelijke strategieën beschikbaar. Het is maar net wat de ambitie van het project is en waar dus de 
nadruk op komt te liggen. Er is geen vast recept voor de keuze van het doel en de strategie. Samen 
bepalen ze uiteindelijk wel de energiebesparende maatregelen die gekozen worden. Om deze 
maatregelen te kunnen kiezen is het volgende doel van het onderzoek opgesteld: 

Het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel, voor het bepalen van ontwikkelscenario’s in de definitiefase 
van een renovatieproject, om de woningen klantgericht te renoveren van Energielabel E naar 
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Energielabel A++ waarbij de invloed van de verschillende componenten zichtbaar is voor de invloed op 
de Energie Index, totale investeringskosten, besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en de 
invloed op het comfort van de woning. 

Het keuzehulpmiddel bestaat uit 3 stappen namelijk het vaststellen van de projectkenmerken, het kiezen 
van de maatregelen en het vaststellen van het maatregelenpakket. Buiten het keuzehulpmiddel om moet 
nog bepaald worden met welk doel er gerenoveerd wordt en wat de te volgen strategie is hierin. Het 
maatregelenpakket moet hieraan getoetst worden. 
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Summary  
Renovating homes is a hot item in the construction industry. This is fueled by various covenants and 
agreements between the government, corporations and builders. On a daily basis various media report 
on how to improve renovations or how to be more energy efficient. 

 
The housing associations have been given an important task by the government; they are to set an 
example. The ‘Lente-akkoord 2014’ agreement stipulates that all homes belonging to housing 
associations need to have at least an energy rating of “B” by 2020. The question is how to sensibly 
approach this. Rigorously investing and renovating is not possible. The tenancy-charge, among other 
things, would put investments at risk. Therefore, it is imperative to renovate in such a way that certain 
qualities are guaranteed. However, the tenant is not the only party involved. Ultimately, the tenant is the 
customer of the housing association and the inhabitant of the home. The renovation should therefore be 
carried out in a customer focused fashion.  
 
The tenant isn’t involved in defining the time of the renovation and the associated inconveniences. This is a 
big difference with private home owners who have sole control over when maintenance will take place or 
what will be renovated. Customer satisfaction therefore relies on a number of factors such as 
communication, influence, decision making processes, trust, respect and values. 
 
For the compilation of this report, research has been carried out with housing association “'thuis”. This 
research shows that the renovations are carried out with the same end-goal and strategy in mind, which is 
to renovate by applying the nine so-called quick wins. However, the question is whether this achieves the 
most optimal measures for each renovation project. 
 
Whilst project managers have expertise of a number of different measures, it is not realistic for them to 
have knowledge of the impact on overall investment, energy savings, comfort and customer satisfaction 
of each individual measure. Each project is different due to project-related nuances. Currently, 
information is sometimes gathered by a consultancy agency. However, this is costly and time consuming, 
and in this phase of the renovation process it is not yet necessary to have exact calculations and figures. 
 
The following problem is established: There is not enough available knowledge among project managers 
about the possibilities of renovating the outdated housing stock of “'thuis” to establish the contribution of 
the nine quick wins with regards to the Energy Index, total investment cost, energy cost savings, customer 
satisfaction and comfort, and which other energy-saving measures may play a role herein, in order for 
the detailed measures to join up with the project objectives of “'thuis”. 
  
Therefore, the problem this research study is proposing to resolve is based in the definition phase of the 
renovation process at “'thuis”. During the definition phase, the area director’s department is responsible, 
and the project managers from the property department will provide advice. The end-goal and strategy 
are already determined in the current process. In order to think outside the box, the current methodology 
is abandoned and instead describes how renovation projects can be approached differently. 
 
In order to achieve an end-goal, a specific strategy should be followed. Several strategies are available 
for each end-goal. It depends on the project’s ambitions as to where the emphasis will be placed. There 
are no fixed rules for the selection of the end-goal and strategy. Although, together they will determine 
the energy saving measures that are chosen.  
 
In order to select these measures, the following investigatory target is established:  
To developing a selection-tool to determine the development scenarios in the definition phase of a 
renovation project, allowing the homes to be renovated in a customer focused fashion from an energy 
rating of “E” to an energy rating of “A++” where the influence of the various components are visible in 
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the impact on the energy index, total investment cost, energy cost savings, customer satisfaction, and the 
influence over the comfort of the house.  
 
The selection-tool consists of three parts; establishing the project properties, defining the measures and 
the selection of a measures package. Beyond the selection-tool it is still required to determine the end-
goal of the renovation project and what strategy should be followed. The measures package should be 
designed to comply with this. 
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1. Inleiding 

In Nederland hadden we in 2012 een totaal aan 7.266.295 zelfstandige woningen.  Het merendeel van 
deze woningen is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. De focus van energiebesparing was de 
laatste jaren voornamelijk gericht op nieuwbouw woningen zoals onder andere ook te zien valt aan het 
omlaag brengen van de EPC welke nu op 0,6 staat. Echter komt er in Nederland ongeveer 1 % aan 
nieuwbouw woningen bij per jaar en dus maar een heel klein percentage op het geheel.  

In het bestaande segment vinden we woningen waarin bewoners te maken krijgen met oplopende 
energielasten, een relatief slecht binnenklimaat en een matig comfort. Dit alles gaat gepaard met veel 
CO2-uitstoot. Deze woningen zijn vaak ongeïsoleerd en zorgen voor 80% van de CO2-uitstoot welke 
ontstaat door ruimteverwarming.  

De woningen uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw staan om meerder redenen op de nominatie om 
gerenoveerd te worden. Te denken valt aan levensduurverlenging, aanpassing aan de huidige 
woonbehoeften maar zeer zeker ook vanuit het oogpunt van de wens om woonlasten verlaging en CO2-
vermindering. 

In het Lenteakkoord van 2012 zijn een aantal convenanten gesloten, voor energiebesparing in de 
Bestaande bouw (Meer met Minder), in de Nieuwbouw (Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw) en in 
de huursector (Huurconvenant).  

Deze convenanten houden kort samengevat in dat de totale huurvoorraad van corporaties in 2020 een 
energielabel B of hoger en 80% van de particuliere huurwoningen label C of hoger hebben. Alle 
nieuwbouw in 2015 dient 50% energiezuiniger te zijn, en minimaal 300.000 bestaande huizen en 
gebouwen dienen de komende jaren twee labelklassen energiezuiniger te worden. Dat zijn afspraken 
tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en gebouwen de komende jaren 
flink terug te dringen. De convenantpartners zijn Bouwend Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, 
Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang. Naast CO2-reducie (20% minder in 2020) 
gaat het in de afspraken om beheersing van de energielasten en het stimuleren van de bouw.  
(www.lenteakkoord.nl) 

Ondertussen staan de ontwikkelingen en initiatieven niet stil. Op 20 juni 2013 tekenen 4 bouwers en 6 
corporaties een deal: De stroomversnelling. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke 
renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk 
kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 

1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 
2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 
3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten. 

Groot winstpunt van deze deal is volgens de initiatiefnemers dat huurders van relatief slechte woningen 
met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonlasten. 
Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun 
vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. 

De vraag is alleen of huurders er financieel wel altijd op vooruit gaan als ze een beter energielabel 
krijgen voor hun woning.  De huurprijs van een woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel 
beter bekend als het puntensysteem. Je krijgt meer punten als het huis ruim is, goed geïsoleerd, goed 
onderhouden en in een mooie buurt staat. Huizen met het energiezuinige label A of meer krijgen meer 
punten en woningcorporaties kunnen hierdoor meer huur vragen dan voor slecht geïsoleerde woningen 
met energielabel G. 

Al met al zijn er een aantal landelijke ontwikkelingen op het gebied van het renoveren naar 
energiezuinige huurwoningen. In de volgende hoofdstukken wordt bekeken wat de invloed is op de 
Woonstichting ‘thuis te Eindhoven en hun woningbestand. 
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2. Van probleem tot aanpak woningen 

2.1 Inleiding 

De woningen van de jaren ‘60 en ‘70 voldoen zoals eerder vermeld steeds slechter aan de huidige en 
toekomstige woonbehoefte en de energierekening zal een steeds groter percentage van de woonlasten 
zijn. Toch is er veel weerstand van huurders tegen renovaties en energiebesparende maatregelen. Er zijn 
in eerste instantie al een aantal redenen te noemen waarom huurders niet enthousiast zijn voor deze 
renovaties. De huurders hebben bijvoorbeeld ervaring met voorgaande renovaties waar ze niet 
tevreden over zijn, ze zien niet in dat de totale woonlasten zullen dalen ook als de huur stijgt, ze hebben 
geen zin om in een verbouwing te zitten waar ze niet zelf voor gekozen hebben. De afname van de 
klanttevredenheid speelt hier dan ook een grote rol in toekomstige beslissingen van woningcorporaties in 
de aanpak van bestaande projecten.  

Als de woningen niet gerenoveerd worden, dan wordt niet voldaan aan de taakstelling zoals de 
overheid in verschillende convenanten met de woningcorporaties heeft afgesproken. De verouderde 
woningen zullen een upgrade moeten ondergaan. Tegelijk worden de woningen bewoond en is het niet 
wenselijk om de huurders tijdelijk ergens anders te huisvesten tijdens de renovatiewerkzaamheden.  

Op dit moment vind dan ook een samenspel plaats tussen overheid, woningcorporaties, huurders, 
convenanten, CO-2 reductie, verouderde woningvoorraad en stijgende woonlasten. Daarnaast is de 
vraag hoe de relatie ligt tussen huuropbrengsten en investeringskosten ten op zicht van het behoud van 
een hoge bewonerstevredenheid en een hoog comfort niveau. Dit vraagt om een integrale aanpak. Een 
uitdaging ook voor woonstichting ‘thuis. 

Tijdens dit afstudeertraject is onderzoek gedaan naar de renovatieprocessen bij Woonstichting ‘thuis te 
Eindhoven. Op dit moment werkt ‘thuis met 9 quick-wins om hun woningen te realiseren met de 
doelstelling zoals de overheid deze neergelegd heeft namelijk 2 labelstappen verbetering of een b-
energielabel. De vraag is of dit tot een optimum leidt op het gebied van investeringskosten, 
energiebesparing, klanttevredenheid en comfort.  In dit hoofdstuk wordt het probleem nader uitgelegd 
en de richting van de oplossing aangegeven.  

2.2 ‘thuis in het nieuws 

Op 2 juli 2014 verscheen er een stuk in het Eindhovens dagblad met de volgende titel:  

Milieufederatie: huurwoningen Eindhoven niet zuinig genoeg 

EINDHOVEN - DE BRABANTSE MILIEUFEDERATIE (BMF) VINDT DAT DE EINDHOVENSE CORPORATIES GEEN SERIEUS 

WERK MAKEN VAN ENERGIEBESPARING BIJ HUN WONINGEN.  

"HET TEMPO VAN DE VERBETERINGEN IS TE LAAG, DE ENERGIEKOSTEN STIJGEN, DE HUREN STIJGEN", CONSTATEERT DE 

MILIEUCLUB. 

VOLGENS AEDES, DE LANDELIJKE KOEPEL VAN CORPORATIES, ZORGT DE VERHUURDERSHEFFING OP VEEL PLAATSEN IN 

HET LAND VOOR PROBLEMEN. "DOORDAT DE CORPORATIES TWEE MAANDEN HUUR MOETEN INLEVEREN BIJ HET RIJK 

NEEMT DE INVESTERINGSRUIMTE VOOR BIJVOORBEELD ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN AF", STELT WOORDVOERDER 

PLUUP BATAILLE VAN AEDES. 

CIJFERS THUIS BEVESTIGEN 

IN EINDHOVEN LIJKEN CIJFERS VAN THUIS - DE OPVOLGER VAN DE CORPORATIES DOMEIN EN AERT SWAENS - DIT 

BEELD TE BEVESTIGEN. NA JAREN VAN STIJGENDE INVESTERINGEN IN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN NEMEN ZE DE 

KOMENDE JAREN AF: VAN 2 MILJOEN EURO IN 2014 VIA 1,7 IN 2016 TOT 1,4 IN 2018. 

DE WOONSTICHTINGEN SCHRIJVEN IN EEN GEZAMENLIJKE VERKLARING 'ZICH NIET TE HERKENNEN' IN HET BEELD DAT 

DE MILIEUFEDERATIE SCHETST. 
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Er verschijnen dagelijks artikelen in de media en diverse vakbladen over energiebesparing, 
renovatieconcepten en de investeringen die daar bij horen. Bij elk artikel moet kritisch gekeken worden 
naar het belang van de verstrekking van het nieuws. Is het informatief, reclame of bijvoorbeeld ter 
vermaak. Dit artikel heeft in een lokaal dagblad gestaan en geeft, een van de vele berichten, weer in 
de media over de uitdagingen waar de woningcorporaties voor staan. 

2.3 Huidige proces 

De primaire reden voor ’thuis om energiebesparende maatregelen aan haar huurders aan te bieden, is 
de wens om huurders in energiezuinigere woningen te laten wonen die hen meer comfort bieden en hen 
daarnaast de mogelijkheid geven om de energierekening te beperken. De woningen zullen hiermee, ook 
in de toekomst,  hun waarde behouden. Tevens  is het van belang dat deze aanpak een belangrijke 
instrument is om de doelstelling van ’thuis om de CO2 uitstoot met 20% te reduceren in 2020 te kunnen 
realiseren. Uitgangspositie daarbij is de woningvoorraad van ’thuis per oktober 2008. ’thuis komt 
hiermee bovendien tegemoet aan de ambities van de overheid om de sociale huurwoningvoorraad 
energiezuiniger te maken. 

2.3.1 De aanpak 
Op het moment van planmatig onderhoud aan de woningen wordt een pakket van maatregelen 
uitgevoerd dat leidt tot energiebesparing. Per complex / woning betreft dit een combinatie van de voor 
die woning / dat complex relevante maatregelen. Woning corporatie ‘thuis stelt in haar aanpak in 
eerste instantie een 9-tal maatregelen voor als de zogenaamde quick-wins. De volgende maatregelen 
zijn afhankelijk van de situatie van het complex / de woning mogelijk:  

1) aanbrengen van spouwisolatie, 
2) isoleren van de begane grond vloer, 
3) aanbrengen van isolatie bij hellende daken, 
4) vervangen van enkel glas door HR++ glas, 
5) plaatsen van een gelijkstroomventilator i.p.v. een wisselstroomventilator, 
6) vervangen van een cv-ketel door een HR ketel, 
7) vervangen van een gaskachel door een HR ketel,  
8) aanbrengen van isolatie in bergingen onder woonvertrekken zodat de vloer van de woonruimte 

is geïsoleerd. 
9) het aanbrengen van isolatie in panelen van kozijnen.  

 

In eerste instantie waren er 10 quick-wins. De 10de quick-win was het standaard vervangen van 
dubbelglas naar HR++ glas. Deze maatregel levert erg weinig rendement op qua energiebesparing. 
Daarnaast is deze maatregel in verhouding erg  kostbaar. De quick-wins zijn zeer globaal omschreven 
en niet project specifiek.  

Per complex van ‘thuis is geïnventariseerd welke van deze maatregelen mogelijk zijn. Daarbij is als 
uitgangspunt gehanteerd dat woningen die al een A of B label hebben en woningen die op termijn 
worden gesloopt niet in aanmerking komen voor deze energiebesparende maatregelen. Bij complexen 
met verdergaande renovatie- of transformatieplannen bepaalt ’thuis per situatie wat er mogelijk is aan 
duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. De investeringskosten voor energiebesparende 
maatregelen worden dan binnen het renovatieproject meegenomen. Ook voor de mogelijke 
huurverhoging geldt in deze gevallen maatwerk. 

Huurders kunnen hierbij zelf kiezen of zij gebruik maken van het aanbod om deze maatregelen aan te 
laten brengen. Daarbij is het de keuze tussen alle aangeboden maatregelen of niets. Hierbij geldt dat 
maatregelen die alleen collectief uitgevoerd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld het isoleren van het dak 
bij appartementen) en die door minimaal 70% van de huurders van het complex worden geaccepteerd, 
door alle huurders geaccepteerd moeten worden. 
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2.3.2 Het proces in schema 
Onderstaand schema is een zogenaamd beslisdocument waarmee ‘thuis werkt voor het renoveren van 
hun woningen. Weergegeven is waar de verschillende beslismomenten liggen en de 
verantwoordelijkheden in de verschillende fasen. In dit onderzoek is gekeken naar het proces in de 
definitiefase en de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn van een te renoveren project.  

 

FIGUUR 1: WEERGAVE PROCES RENOVATIE 'THUIS 

‘thuis gaat uit van een uit van een standaard fasering voor hun 
projectmanagement. In de afbeelding hiernaast is weergegeven 
welke standaard projectmanagementfasering dit is. Dit is een 
fasering met aangegeven wat het centrale thema is welke in 
allerlei branches toegepast wordt.  

INITIATIEFFASE / HAALBAARHEIDSONDERZOEK 
De initiatieffase is het begin van het project. In deze fase wordt 
een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel 
van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. 
Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, 
welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of 
er voldoende draagvlak is voor het project (bij betrokkenen). 

DEFINITIEFASE  
Nadat het projectplan/beslisdocument, dat gemaakt is in de 
initiatieffase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: 

FIGUUR 2:  STANDAARD FASERING 
BOUWPROJECTEN 
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de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden 
zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven 
water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn. 

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de eisen en wensen boven tafel te krijgen. Wijnen 
(Wijnen, 2004) onderscheidt een aantal categorieën projecteisen die kunnen dienen als geheugensteun:  

1) Randvoorwaarden 
2) Functionele eisen 
3) Operationele eisen 
4) Ontwerpbeperkingen 

 
Randvoorwaarden vormen de context waarbinnen het project uitgevoerd moet worden. Voorbeelden 
hiervan zijn wetgeving, arbo-eisen, keurmerkeisen en dergelijke. Deze eisen zijn niet te beïnvloeden 
vanuit het project. Functionele eisen zijn eisen die gaan over hoe goed het projectresultaat moet zijn. 
Bijvoorbeeld hoe energiezuinig een woning moet zijn, of hoeveel kamers een nieuw gebouw moet 
hebben. Operationele eisen gaan over de eisen aan het gebruik van het projectresultaat. Bijvoorbeeld 
dat na het realiseren de energiebesparende maatregelen, het energieverbruik met 30% afneemt. 
Ontwerpbeperkingen tenslotte zijn eisen die te maken hebben met de realisatie van het project zelf. 
Bijvoorbeeld dat er in het project niet gewerkt wordt met giftige materialen. 

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek en de definitiefase is de afdeling Gebiedsregie verantwoordelijk 
bij woonstichting ‘thuis. De afdeling Vastgoedbeheer wordt om advies gevraagd en dit zijn dan met 
name de projectmanagers. In deze fase moet ook het doel en de strategie van het project vastgesteld 
worden. Bij woonstichting ‘thuis is dit in een beleidsstuk geregeld. In de volgende fasen van het project 
gaat de verantwoordelijkheid over van de afdeling Gebiedsregie naar de afdeling Vastgoedbeheer. 

ONTWERPFASE  
Met de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt. In de 
ontwerpfase wordt er een ontwerp of worden er enkele ontwerpen gemaakt waarmee men denkt het 
projectresultaat te kunnen bereiken. Uit de gemaakte ontwerpen wordt door de bestuurders van het 
project een keuze gemaakt voor het definitief te realiseren ontwerp. Dan start de voorbereidingsfase. 
Ook hier geldt dat een ontwerp als het eenmaal gekozen is, in een later stadium van het project niet 
meer gewijzigd mag worden. 

VOORBEREIDINGSFASE 
In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Eventuele 
leveranciers of onderaannemers worden ingeschakeld, een draaiboek wordt gemaakt, materialen en 
hulpmiddelen worden besteld, instructies aan het personeel worden gegeven, enzovoort. De 
voorbereidingsfase is klaar als het uitvoeren 'zo' kan starten. Alles moet dus duidelijk zijn voor de 
uitvoerende partijen. In sommige, met name wat kleinere projecten, is een formele voorbereidings-fase 
wellicht overbodig. Het gaat erom dat duidelijk is wat er moet gebeuren in de realisatiefase, door wie 
en op welk moment. 

REALISATIEFASE 
In de realisatiefase wordt het project zichtbaar. In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat 
plaats. aannemers zijn aan het bouwen, is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. 
Voor hen lijkt het alsof het project nu pas gestart is. Het is de 'doe' fase. In deze fase is het van belang 
om de vaart er goed in te houden. 

Aan het einde van de realisatiefase wordt het resultaat gecontroleerd aan de hand van de eisen- en 
wensenlijst uit de definitiefase. Het resultaat wordt ook gecontroleerd aan de hand van de ontwerpen 
Of dat de afwerking van een gebouw inderdaad heeft plaatsgevonden volgens afspraak. Of dat de 
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gebruikte materialen inderdaad de materialen zijn als bepaald in de definitiefase. Als aan alle eisen en 
wensen is voldaan en als het resultaat overeenkomt met de ontwerpen dan is deze fase klaar. 
NAZORGFASE 
Een fase die vaak over het hoofd gezien wordt, maar die erg belangrijk is, is de nazorgfase. In de 
nazorgfase wordt alles geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Voorbeelden 
van activiteiten die in de nazorg plaatsvinden zijn handleidingen schrijven, instructie en training voor 
gebruikers, helpdesk inrichten, onderhoud van het resultaat, evaluatie van het project zelf, schrijven van 
het projectverslag, een feestje om het bereikte resultaat te vieren, overdracht naar beheerders, opheffen 
van het projectteam en dergelijke  

De centrale vraag in deze fase is wanneer en waar het project ophoudt. Het is van belang dat bij het 
begin van het project al goed wordt nagedacht over waar de grenzen van het project liggen, zodat in 
de nazorgfase het project bij het bereiken van die grens afgesloten kan worden. 

In deze fase wordt tevens de nacalculatie uitgevoerd  en worden de reserveringen voor komende 
investeringen bepaald. In deze laatste 4 fasen is de afdeling Vastgoedbeheer van woonstichting ‘thuis 
verantwoordelijk en is Wonen en Gebiedsregie adviserend.  

2.3.3. Rol van de projectmanagers in de definitiefase 
In dit onderzoek is gekeken naar de adviserende rol van de 
projectmanagers tijdens de definitiefase. Zoals eerder 
aangegeven worden in deze fase belangrijke keuzes gemaakt 
voor de verdere voortgang van het proces en hier hebben de 
projectmanagers een adviserende rol.  Tijdens deze fase 
worden de voorwaarden en eisen voor het project vastgelegd. 
Zoals eerder aangegeven is het doel en de te volgen strategie 
reeds vastgelegd in een beleidsstuk. Hieruit volgt dat er met de 
9 quick-wins de woning energiebesparend gerenoveerd gaat 
worden. De projectmanagers worden ondersteund door een 
extern adviesbureau welke adviseert over de te gebruiken 
quick-wins bij het te renoveren project en wat de impact van de 
diverse maatregelen is. Om snel te kunnen schakelen is het van 
belang dat de projectmanagers voldoende kennis hebben om 
Gebiedsregie te kunnen adviseren. Hier blijkt een probleem te 
zitten. De projectmanagers hebben kennis over het processen 
bouwen en renoveren maar zijn te weinig op de hoogte van de 

eigenschappen/effecten van maatregelen op het gebied van 
investering, energiebesparing, klanttevredenheid en comfort.  

(bron: projectmanagement-training.nl & woonstichting ‘thuis) 

2.3.4 Huuraanpassing 
In het huurprijsbeleid van ’thuis is de kwaliteit de basis voor het bepalen van de huurprijs. Dit betekent 
automatisch dat verbeteringen van de woning effect hebben op de huurprijs van een woning. Ook de 
energiebesparende maatregelen zijn over het algemeen verbeteringen en hebben daarom een 
huurverhoging tot gevolg. 

Bij de zittende huurders vraagt ’thuis een huurverhoging voor deze energiebesparende maatregelen die 
gelijk is aan 75% van de berekende energiebesparing. ’thuis vraagt een bijdrage aan de zittende 
huurder omdat er sprake is van een verbetering van de woning die voor de huurder een voordeel 
oplevert. Om een directe link te leggen tussen voordeel (energiebesparing) en de huurverhoging is de 
huurverhoging gerelateerd aan de berekende besparing en niet aan de investeringskosten. 

FIGUUR 3:  UITSNEDE PROCES RENOVATIE 'THUIS 
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Bij de huurverhoging voor de zittende huurder wordt energiebesparing die het gevolg is van een 
onderhoudsmaatregel op basis van technische noodzakelijkheid (vervangen van de CV ketel en / of 
mechanische ventilatie) buiten beschouwing gelaten, met andere woorden hier betaalt de zittende 
huurder geen huurverhoging over.  

Bij mutatie bepaalt ’thuis de streefhuur van de (verbeterde) woning  op basis van de woningwaardering 
van de woning. In die woningwaardering is het nieuwe energielabel verwerkt. Dat label is vaak 
verbeterd als gevolg van de energiebesparende maatregelen die ’thuis heeft uitgevoerd. De streefhuur 
ligt daarom na verbetering vaak hoger dan voor de verbetering. 

2.4 Knelpunten 

In het vooronderzoek zijn doormiddel van gesprekken met ‘thuis, andere corporaties en diverse 
deskundigen en literatuuronderzoek een aantal knelpunten gedefinieerd in het renovatieproces. Deze 
knelpunten zijn de aanleiding voor het verdere onderzoek.  

a) Een groot gedeelte van de woningvoorraad van woningcorporaties is sterk verouderd 
waardoor ze een laag energielabel hebben. Hiermee wordt niet voldaan aan de 
taakstelling zoals de overheid in verschillende convenanten met de woningcorporaties 
heeft afgesproken. De verouderde woningen zullen een upgrade moeten ondergaan. 
Tegelijk worden de woningen bewoond en is het niet wenselijk om de huurders eventueel 
tijdelijk ergens ander te huisvesten tijdens de renovatiewerkzaamheden. 

b) Tijdens de definitiefase van renovatie projecten is bij woningstichting ‘thuis te weinig 
kennis over de invloed van de toe te passen energiebesparende maatregelen met 
betrekking tot energielasten, investering, klanttevredenheid en comfort. 

c) Door het toepassen van 9 a 10 standaard quick-wins om een woning te renoveren wordt 
door de projectmanagers onvoldoende naar de eigenschappen van het project gekeken.   

2.5 Conceptueel model 

In de afgelopen paragrafen zijn een aantal begrippen 
voorgekomen die in het gehele onderzoek een belangrijke rol 
spelen. Het is daarom belangrijk te realiseren hoe deze begrippen 
zich tot elkaar verhouden. In het model hiernaast in het midden het 
hoofddoel weergegeven namelijk het renoveren van de woningen. 
Deze woningen worden dan gerenoveerd met verschillende 
maatregelen.   

Er zijn een aantal eigenschappen van de maatregelen die in dit 
onderzoek de hoofdrol spelen en dat zijn de volgende: 
Klanttevredenheid, Comfort, Energiebesparing en Investering. In 
eerste instantie wegen deze eigenschappen bij de keuze van een 
bepaalde maatregel even zwaar. In het model hebben ze daarom 
ook een zelfde verhouding gekregen.  

Om een woning te renoveren moet je een doel hebben om hieraan je beslissingen op te hangen. Het 
bereiken van dat doel doe je met een bepaalde strategie. Bij ‘thuis zijn het doel en de strategie 
vastgelegd in een beleidsstuk zoals reeds eerder aangegeven. In het volgende hoofdstuk wordt al wel 
gekeken wat mogelijk andere doelen en strategieën kunnen zijn waarna in hoofdstuk 5 de samenhang 
beschreven wordt tussen doel, strategie en maatregelen. We zien dan dat het doel van de renovatie en 
de te volgen strategie wel van invloed kunnen zijn op het zwaartepunt van de verschillende maatregel 
eigenschappen waardoor een gelijke verhouding tussen de 4 elementen van Klantgericht renoveren niet 
meer gegarandeerd hoeft te zijn. 

Klanttevredenheid Comfort

Energiebesparing Investering

Maatregelen
renovatie

FIGUUR 4: CONCEPTUEEL MODEL ONDERZOEK 
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2.6 Onderzoeksvragen 

Om het probleem te kunnen duiden is eerst gekeken naar de verschillende begrippen die vanuit het 
conceptueel model en het huidige beleid van ‘thuis komen.  

a) Welke maatregelen kunnen toegepast worden om een woning Energiebesparend te renoveren? 
I. Wat is de invloed van deze maatregel met betrekking tot Energielasten? 
II. Wat is de invloed van deze maatregel met betrekking tot Investeringen? 
III. Wat is de invloed van deze maatregel met betrekking tot Klanttevredenheid? 
IV. Wat is de invloed van deze maatregel met betrekking tot comfort? 

b) Wat betekent integraal renoveren? 
b) Welke doelen kunnen nagestreefd worden bij het renoveren van woningcorporatiewoningen? 
c) Welke strategieën kunnen gevolgd worden om het renovatiedoel te bereiken? 
d) Welke keuzehulpmiddelen voor de definitiefase zijn er reeds op de markt en welke 

eigenschappen hebben ze? 

2.7 Relevantie 

Voor dit onderzoek geld dat er zowel een maatschappelijke als een wetenschappelijke relevantie is.  

2.7.1 Maatschappelijke relevantie 
Binnen het Huurconvenant is afgesproken tussen de overheid en de corporaties dat er in 2020 een CO2-
reductie is bewerkstelligd van 20%. In dit onderzoek wordt gekeken hoe met een zelfde investering een 
hogere reductie dan deze 20% gerealiseerd kan worden. Uitgangspunten daarin zijn dat een hoge 
klanttevredenheid, toevoeging van comfort aan de woning die in balans is met de investering voor de 
levensduurverlening van de woning.  

In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de technische oplossingen en de daarbij behorende 
investeringen. Het onderliggende doel is dat er een hoge klanttevredenheid wordt bereikten dat de 
renovatie afgestemd is op de bewonerswensen. De klanttevredenheid wordt per project achteraf 
gemeten doormiddel van een enquête. ‘thuis heeft als streven een gemiddeld cijfer 8 te behalen de 
uitgevoerde projecten. 

2.7.2 Wetenschappelijke relevantie 
Er is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar de renovatie van huurwoningen en de 
energiebesparingen die daarmee gerealiseerd kunnen worden. Deze onderzoeken zijn vaak gericht op 
een bepaald onderwerp zoals klanttevredenheid, efficiëntie, kosten en concepten. In dit project wordt 
naar een integrale oplossing gezocht door de renovatieconcepten op meerdere gebieden te scoren: 
klanttevredenheid,  energie-index, investeringskosten, besparing energiekosten en comfort. Integraal is 
hierin dus alles omvattend en er moet per situatie dus gekeken worden wat het optimum is. 
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2.8 Afbakening 

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel waarbij de projectmanagers van 
Woonstichting ‘thuis in de definitiefase van een project meer ‘feeling’ krijgen bij de mogelijkheden 
waarmee het project gerenoveerd kan worden. Hiermee wordt bedoeld dat de projectmanagers in de 
definitiefase gerichter een of meerdere scenario’s gaan vaststellen voor verdere ontwikkeling in de 
volgende fases van het project. Om het afstudeertraject niet te laten divergeren en binnen een 
afzienbare tijd te kunnen afronden zijn er uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten gelden als 
basis voor het programma van eisen welke in hoofdstuk 5 van dit onderzoek verder geformuleerd is. 

De uitgangspunten zijn: 

� De oplossing is alleen rechtstreeks toepasbaar op type C woning van het project Jagershoef te 
Eindhoven. Het gaat hierbij om een zogenaamde doorzonwoning. De doorzonwoning is het 
meest voorkomende woningtype bij eengezinswoningen in Nederland. Dit type wordt al vanaf 
het begin van de vorige eeuw toegepast. De belangrijkste eigenschap van de doorzonwoning 
is dat de woonkamer zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel grenst. Op deze manier 
valt aan beide zijden licht binnen. De keuken bevindt zich achter de hal. Trap en toilet zijn 
alleen vanuit de hal bereikbaar. Dit is de standaardindeling van een doorzonplattegrond. Deze 
doorzonwoningen werden vroeger al gebouwd en nu nog steeds. Het enige verschil is dat deze 
in de loop der jaren iets groter zijn geworden. In hoofdstuk 4.4 wordt het project nader 
omschreven . 

� Er wordt uitgegaan van de situatie in 2013 
� Er wordt gerekend met de huidige energie- en materieel-, arbeids en materiaalprijzen. Dit 

zullen globale prijzen zijn, die wel in verhouding met elkaar staan. 
� Er wordt uitgegaan van de regelgeving geldend in 2013 
� Er wordt uitgegaan van een gemiddeld gezin qua energiekosten.  Dit betekend dat het 

elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 kilowattuur (kWh); 
het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.600 kubieke meter. De totale energierekening 
bedraagt, inclusief vastrecht, ruim 1.900 euro (prijspeil 2013/2014 milieucentraal.nl). 

� Het betreft één proces uit de definitiefase welke onderzocht is. Namelijk het proces voor het 
renoveren met energiebesparende maatregelen. Overige overwegingen en beleid zijn iet mee 
genomen in het onderzoek welke wel onderdeel uitmaken van het totale proces van het 
renoveren van woningen. 
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2.9 Leeswijzer 

Binnen dit rapport wordt de huidige werkwijze van ‘thuis omschreven om te komen tot de ideale 
werkwijze voor het renoveren van woningen met energiebesparende maatregelen met behulp van het 
keuzehulpmiddel in de definitiefase van het renovatieproces.  

In de hoofdstukken 1 en 2 is een eerste kennismaking gemaakt met woonstichting ‘thuis en het huidige 
proces wat gevolgd wordt bij het renoveren van woningen. Dit levert een aantal knelpunten op waar in 
dit rapport een oplossing voor gevonden is. Vanuit dit punt is de aanzet tot het ontwerp van het 
keuzehulpmiddel gegeven en het verdere onderzoek. 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op het doel en de te volgen strategie bij het renoveren van een woning. 
Tevens is de informatiebehoefte van de projectmanagers verder uitgediept. In dit hoofdstuk wordt tevens 
antwoord gegeven op wat nu integraal renoveren inhoudt. In een artikel is onder andere weergegeven 
wat de struikelblokken zijn als, je dit niet doet. 

Van investering tot resultaat is de kop van hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden alle begrippen nader 
omschreven en in hun context geplaatst. Tevens wordt ingegaan op de levenscycli van een woning en 
wanneer er gerenoveerd word. Dit renoveren kan doormiddel van zogenaamde componentenrenovatie.  
Componenten zijn weer om te zetten naar maatregelen, welke later gebruikt worden in het 
keuzehulpmiddel. In dit hoofdstuk wordt tevens woningtype C omschreven van het project ‘Jagershoef’ te 
Eindhoven wat gebruikt is als voorbeeld project in de toetsing van het keuzehulpmiddel.  

In hoofdstuk 5 komen de begrippen doel, strategie en maatregel samen.  Eerst worden de 
probleemstellen en de doelstelling van het onderzoek weergegeven met daarbij behorende begrippen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de samenhang tussen de het doel van een project, de strategie waarmee 
de renovatie gedaan wordt en de maatregelen die nodig zijn om dit te bewerkstelligen.   

De daadwerkelijke beschrijving van het keuzehulpmiddel en hoe deze tot stand is gekomen is te vinden 
in hoofdstuk 6. Tevens wordt hier het keuzehulpmiddel getoetst doormiddel vergelijking met andere 
rekenprogramma’s, meeting met experts en toetsing aan het programma van eisen.  

Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en de bijbehorende aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek.    
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3.Doel & strategie renovatieaanpak 

3.1 Inleiding 

Voordat een project gestart wordt zal bepaald moeten worden met welke strategie en doel het project 
aangepakt gaat worden. Zoals eerder weergegeven heet woonstichting ‘thuis als doel om de CO2 
uitstoot met 20% te reduceren in 2020. Waarmee bovendien tegemoet gekomen wordt aan de ambities 
van de overheid om de sociale huurwoningvoorraad energiezuiniger te maken. De strategie die hiervoor 
gebruikt wordt is het toepassen van de 9 quick-wins. Voor woonstichting ‘thuis is dit in het beleid 
vastgelegd wat nog door de “Huurdersraad ‘thuis i.o.” goedgekeurd dient te worden. De Huurdersraad 
is samen voegsel van de Klantenraad en de Centrale bewonersraad van de gefuseerde corporaties. De 
Klantenraad en de Centrale Bewonersraad bestaan uit actieve huurders, die de strategie en het beleid 
van 'thuis kritisch volgen en daarover overleggen met het bestuur van 'thuis. Zij kunnen ook zelf 
voorstellen voor aanpassing van beleid doen aan 'thuis. 

Het doel en de te volgen strategie van ‘thuis liggen dus vast. Naast dit doel en hun te volgen strategie 
zijn er meerdere doelen die na gestreefd kunnen worden om een woning te renoveren. Deze doelen zijn 
doormiddel van verschillende strategieën te verwezenlijken. Hieronder zijn een aantal andere doelen en 
strategieën weergegeven. In dit hoofdstuk zal nader gekeken worden naar deze verschillende 
mogelijkheden. 

De doelen die nagestreefd kunnen worden zijn: 

� CO2-neutraal of klimaatneutraal  
� Energieneutraal 
� Twee labelstappen 
� Energielabel B 
� Energielabel A 
� Energielabel A+ 
� Energielabel A++ 

 
De strategieën die gebruikt kunnen worden om het doel te bereiken: 

� Trias Energetica 
� Onderhoudsarm 
� Comfort 
� Economisch 
� Getrapt concept 
� Laag energiegebruik- en kosten 
� All-Electric 
� Integraal 
� Gebruikeronafhankelijk 
� Levensduur 

In de komende paragrafen worden de bovenstaande doelen en strategieën nader uitgelegd zodat in 
hoofdstuk 5 de samenhang gezocht kan worden tussen doel, strategie en maatregel voor het renoveren 
van woningcorporatie woningen. 

3.2 Renovatie doel stellen 

Voor dat het project opgepakt word moet bekend zijn met welk doel het project uitgevoerd gaat 
worden. Naast de doelen welke de overheid in convenanten met de corporaties heeft vastgelegd kan 
een doel ook binnen de corporatie vastgelegd zijn in beleid of per project bekeken worden. 
Uitgangspunt voor dit afstudeeronderzoek is dat door een doel scherper te stellen dan daadwerkelijk 
noodzakelijk je mogelijk tot vernieuwde inzichten komt en daarmee meer resultaat voor dezelfde 
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investering wordt verkregen. Deze vernieuwende inzichten uiten zich dan in de combinatie van 
maatregelen. 

Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? Uitgangspunt voor mijn onderzoek was dat het stellen 
van een vast doel met een vaste strategie niet per definitie leidt tot het optimum voor een te renoveren 
project. Op het moment dat je bijvoorbeeld een scherper doel stelt dan in eerste instantie noodzakelijk 
vind je misschien een oplossing welke met bijvoorbeeld een kleine meer investering of zelfs een zelfde 
investering een hogere score behaald op het gebied van klanttevredenheid en comfort. In hoofdstuk 5 
wordt hier verder op terug gekomen. 

In onderstaande tabel zijn de verschillende doelen uitgewerkt waaruit gekozen kan worden en waaraan 
de keuzes van de maatregelen aangetoetst dienen te worden.   

CO2-neutraal of 

klimaatneutraal 

Een woning is CO2-neutraal (ook wel: klimaatneutraal) als er op jaarbasis geen netto uitstoot 

van broeikasgassen nodig is om de woning op te richten, te gebruiken en af te breken. Er 

mag ook gecompenseerd worden op basis van duurzame energieopwekkingen die aan het 

project mag worden toegerekend. Hiervoor moet u boven een Energie Index van 0,0 een 

huishoudelijk elektriciteitverbruik van 2.300 kWh en 2.500 kWh voor bouwmaterialen, 

bouwen en afbreken van de woning compenseren. Dit resulteert in een Energie Index van -

1,00. 

Energieneutraal Een woning wordt energieneutraal als er op jaarbasis geen netto energie vanuit het 

openbare net gebruikt wordt. Dit betekent dat het energieverbruik van de woning gelijk is 

aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen het project opgewekt of die elders 

specifiek voor dit project wordt opgewekt. Bij de energielabel berekening wordt het 

gebruikers elektriciteitsverbruik buiten beschouwing gelaten. Een Energie Index van 0,0 is 

dus nog geen energieneutrale woning. Hiervoor moet een extra huishoudelijk 

elektriciteitsverbruik van 2.300 kWh worden gecompenseerd. Dit resulteert in een Energie 

Index van -0,45. 

Twee labelstappen Uw selectie van maatregelen voor de woning heeft als doel twee labelstappen. 

Energielabel A Uw selectie van maatregelen voor de woning heeft als doel een energielabel A. 

Energielabel A+ Uw selectie van maatregelen voor de woning heeft als doel een energielabel A+. 

Energielabel A++ Uw selectie van maatregelen voor de woning heeft als doel een energielabel A++. 

Energielabel B Uw selectie van maatregelen voor de woning heeft als doel een energielabel B. 

FIGUUR 5: TABEL MET PROJECTDOELEN (BRON: ENERGIELABELSPEL DWA) 

Bij ‘thuis is het doel van de renovatie reeds vastgelegd in een beleidsstuk en ligt deze dus voor alle 
projecten vast. Dit is een keuze geweest deels ingegeven door de doelen die de overheid doormiddel 
van convenanten opgelegd heeft. De vraag is of een doel voor alle projecten gelijk moet zijn, er kan 
natuurlijk tevens projectmatig een ander doel gesteld worden afhankelijk bijvoorbeeld van de 
levenscycli van de woningen Als eenmaal een doel bepaald is zal gekeken moeten worden met welke 
strategie dit doel tot uitvoer gebracht wordt. In de volgende paragraaf worden een aantal mogelijke 
strategieën nader omschreven. 

3.3 Strategieën om het doel te bereiken 

De strategie is het middel om je doel te bereiken. Dit geeft een houvast om bepaalde maatregelen te 
kiezen of juist niet te gebruiken. Naast het doel worden de maatregelen tevens getoetst aan de 
strategie die gekozen wordt. Bij ‘thuis wordt gebruik gemaakt van de quick-win strategie welke 
aangevuld word met de adviezen van het maatwerkrapport uitgevoerd door een adviesbureau. Zoals 
ook bij de doelen aangegeven is de vraag of je voor elk project een vaste strategie moet aanhouden. 
Niet elk doel heeft een vaste strategie en vervolgens zullen er dus andere maatregelen gekozen kunnen 
worden. Er is geen vast recept voor. In onderstaand schema staan een aantal strategieën weergegeven 
waarmee een project aangepakt kan worden. 
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Levensduur U kiest voor maatregelen met een lange levensduur, want grondstoffen worden steeds 

schaarser. Daarnaast stelt u herinvesteringmomenten uit voor de toekomstige bewoners. 

Het is vaak niet mogelijk om alleen maar maatregelen met een lange levensduur te 

selecteren, maar u zoekt naar een optimum. 

Gebruikeronafhankelijk U kiest voor maatregelen die energie besparen, onafhankelijk van de samenstelling en of 

gedrag van de toekomstige bewoners. 

Integraal U kiest voor maatregelen die zoveel mogelijk scoren op levensduur, duurzaamheid, comfort, 

kosten, gezondheid, veiligheid en verkoopbaarheid. Deze mix aan uitgangspunten levert u 

een aantal verkoopargumenten op. 

All-Electric U kiest voor maatregelen waardoor een woning alleen elektriciteit verbruikt. Mogelijk wordt 

op de kavel alleen een aansluiting gemaakt voor elektriciteit, of u houdt rekening met de 

eindigheid van aardgas. 

Laag energiegebruik- 

en kosten 

U kiest maatregelen die een gegarandeerde energiebesparing opleveren. U heeft mogelijk 

garanties gegeven aan de toekomstige bewoner, of de woning maakt bijvoorbeeld deel uit 

van een prijsvraag van de gemeente waar een laag energieverbruik geëist en gecontroleerd 

wordt. 

Getrapt concept U kiest voor maatregelen die de woning geschikt maken voor een warmtepomp. U kiest 

(nog) niet voor een warmtepomp, bijvoorbeeld vanuit kosten/concurrentie overweging of 

onvoldoende kennis om een warmtepompproject succesvol uit te voeren. Vanuit oogpunt 

van duurzaamheid of eindigheid van aardgasvoorraden wilt u dat, bijvoorbeeld bij 

ketelvervanging, eenvoudig de overstap kan worden gemaakt naar een warmtepomp. 

Economisch U kiest voor de goedkoopste maatregelen om uw doel te behalen. Hiermee vergroot u uw 

winst of uw keuze maakt het mogelijk om de woning tegen een lagere (meer concurrerende) 

prijs aan te bieden. 

Comfort U kiest de maatregelen die voor de toekomstige bewoner het hoogste comfort oplevert. Dit 

geeft u een belangrijk verkoopargument en een tevreden bewoner. Voorkom te hoog 

gespannen verwachtingen. 

Onderhoudsarm U kiest voor maatregelen die de woning onderhoudsarm maken. De energiekosten van de 

woning kunnen door maatregelen relatief laag zijn. Het is dan jammer als de 

onderhoudskosten van deze maatregelen de woonkosten voor toekomstige bewoner relatief 

hoog maken. 

Trias Energetica U kiest uw maatregelen volgens de Trias Energetica: 

1. Voorkom energievraag door goede isolatie en warmteterugwinning 

2. Maak maximaal gebruik van duurzame bronnen met een zonneboiler, PV en warmte 

pomp 

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen met zuinige HR-ketel, 

pompen, ventilatoren en een LTV systeem 
FIGUUR 6: TABEL MET PROJECTSTRATEGIËN (BRON: ENERGIELABELSPEL DWA) 

3.4 Informatiebehoefte van projectmanagers 

In paragraaf 2.3.2. is het huidige renovatieproces weergegeven van ‘thuis. In de definitiefase is de 
gebiedsregieafdeling aan zet en wordt het initiatief genomen tot het renoveren van een bepaald 
project. Na een haalbaarheidsstudie en een projectdefinitie is de definitiefase afgesloten en is de 
vastgoedbeheerafdeling aan zet. In de definitiefase zou idealiter ook het doel en de strategie van het 
project vastgesteld worden. Vervolgens kan dan tijdens de haalbaarheidsstudie diverse maatregelen 
pakketten gedefinieerd worden die hieraan voldoen.  

Binnen de gebiedsregie-afdeling is geen praktische renovatiekennis aanwezig waardoor 
projectmanagers van de afdeling Vastgoedbeheer om advies gevraagd worden. In de definitiefase zijn 
alleen de basiseigenschappen van de projecten bekend. Op basis hiervan worden via de 9 quick-wins 
methode de maatregelenpakketten samengesteld, welke later exact door een adviesbureau 
doorgerekend worden. In dit onderzoek wordt gekeken om van de 9 quick-wins af te stappen en vrij 
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maatregelenpakketten te kunnen samenstellen aan de hand van het gekozen doel met de bijbehorende 
strategie.  

Projectmanagers hebben wel ervaring met een deel van de verschillende maatregelen echter van elke 
maatregel weten wat de invloed is op de totale investering, energiebesparing, comfort en 
klanttevredenheid is niet realistisch omdat dit in elk project net anders kan zijn door de projectgebonden 
eigenschappen. Op dit moment wordt nog wel eens informatie gevraagd bij een adviesbureau. Dit kost 
echter tijd en geld en het is in deze fase van het renovatieproces nog niet noodzakelijk om exacte 
berekeningen te hebben.  

De projectmanagers hebben in deze fase extra ondersteuning nodig om tijdens de haalbaarheidsstudie 
de gebiedsregie te adviseren over de maatregelenpakketten. Deze ondersteuning krijgen ze door een 
tool waarmee de invloed van de verschillende maatregelen weergegeven worden voor dat specifieke 
project. Zo hoeven ze in eerste instantie niet extern advies in te winnen en kunnen ze sneller meer inzicht 
krijgen in de mogelijkheden om een project te renoveren. De maatregelen kunnen integraal vergeleken 
worden met elkaar op de thema’s investering, energiebesparing, klanttevredenheid en comfort.  In dit 
onderzoek wordt hier dan ook een oplossing voor geboden.   

3.5 Integraal renoveren 

Op 25 oktober 2011 heeft Martin Liebregts een artikel geschreven voor de Kennisbank Bestaande 
Woning Bouw. Dit artikel geeft wat mij betreft duidelijk weer wat integraal renoveren is. Na het artikel 
zal ik hier verder op in gaan.  

INTEGRAAL RENOVEREN: EEN KWESTIE VAN SLIM&SNEL IN DE TIJD 

WAAR BLIJFT HET GEZONDE BOERENVERSTAND IN NEDERLAND? WAAROM MOETEN WE VOORTDUREND ACHTER HYPES 

AANLOPEN? HYPES, DIE VAAK DOOR DE WAAN VAN DE DAG WORDEN BEPAALD EN MEER MODE OFWEL TIJDELIJK ZIJN 

DAN TOEKOMSTGERICHT. WE ZIEN HET OP DIT MOMENT BIJ DE DOELSTELLING OM DE CO2-UITSTOOT MET 20 

PROCENT TERUG TE BRENGEN IN 2020. DE ENIGE VERTALING ERVAN IS DIT VOORRAADBREED IN TE ZETTEN, ZONDER 

BEELD OVER DE TOEKOMSTWAARDE OF MOGELIJKHEDEN. HET LIJKT EEN EENVOUDIG EN PRAGMATISCH ANTWOORD. 
MAAR OP TERMIJN IS HET VAAK EEN BOEMERANG, DIE TERUGSLAAT EN DE TIJDELIJKHEID VAN VOORUITGANG 

BEVESTIGT. HET IS EEN EENDIMENSIONALE BENADERING VAN DE OPLOSSING, DIE OGENSCHIJNLIJK GOED LIJKT, MAAR 

OP DEN DUUR EEN KORTETERMIJNSTRATEGIE ZAL BLIJKEN, MET DE BIJBEHORENDE KAPITAALSVERNIETIGING. HET LEEK 

ZO VERSTANDIG. IN DIE ZIN LEREN WE NIETS VAN ONS 

EIGEN VERLEDEN. DE EENZIJDIGE BENADERING IN HET 

VERLEDEN HEEFT ALTIJD AANGETOOND DAT HET NIET 

VERSTANDIG WAS. ACHTERAF BLEEK BIJVOORBEELD 

ONDERHOUDSVRIJ NIET TE BESTAAN. EENZIJDIGE FOCUS OP 

ENERGIEBESPARING LEIDDE TOT VOCHTPROBLEMEN. EN 

GOEDKOOP EN KLEIN BOUWEN BLEEK UITEINDELIJK 

DUURKOOP DOOR VRAAGUITVAL. 

PLAATJE: NEGEN PRESTATIEVELDEN VAN SLIM&SNEL, INTEGRAAL EN 

BETAALBAAR: EEN VOORBEELD VAN EEN POTENTIËLE AANBIEDER EN ZIJN 

ONDERSCHEIDEND AANBOD. 

INTEGRAAL BETEKENT O.A.: ALLES OMVATTEND IN ZIJN 

GEHEEL. EN NAAR DIE SAMENHANG ZIJN WE IN DE 

PRAKTIJK VAN RENOVATIE OP ZOEK. ALS ER 

KWALITEITSAANPASSING PLAATSVINDT, MOETEN 

BEWONERS TROTSER WORDEN OP HUN BUURT. 
UITEINDELIJK GAAT HET OM HET WONEN VAN MENSEN. 
MAAR OM DIT OP DEZE TERMIJN TE BORGEN, IS ER MEER NODIG. DE KWALITEIT MOET OOK OP TERMIJN OVEREIND 

STAAN. IN WEZEN MOET ER STATIEGELD STAAN OP WONINGEN. DE PRODUCENT MOET HET KUNNEN TERUGNEMEN ALS 
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HET (ONDER)DEEL GEEN BETEKENIS MEER HEEFT VOOR HET GEBRUIK. EN DAN GAAT HET NIET OM BOUW- OF 

INSTALLATIEDELEN, MAAR OM GEBRUIKSONDERDELEN (COMPONENTEN). 

INTEGRAAL VEREIST DAT HET PRODUCT AFGESTEMD IS OP HET GEBRUIK; DAT DE KENNIS EN VERANTWOORDELIJKHEID 

BIJ ÉÉN PARTIJ LIGT, OF DAT ZICH NU VERTAALT IN BIM, STANDAARDDETAILS OF KENNISACCUMULATIE. BELANGRIJK IS 

DAT HET NIET ALLEEN VANDAAG GELDT, MAAR OOK MORGEN EN OVERMORGEN. IN DIE ZIN VERBINDT INTEGRAAL 

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST MET HET GEBRUIK EN DE GEBRUIKER IN EEN CENTRALE POSITIE. 

Integraal renoveren is dus alles omvattend waarbij tegelijkertijd gekeken wordt naar omgeving, woning, 
componenten en materialen. In dit onderzoek worden de maatregelen integraal vergeleken op de 
thema’s investering, energiebesparing, klanttevredenheid en comfort. Door van elke maatregel 
inzichtelijk te maken wat de invloed is op deze 4 thema’s kan, voor dezelfde investering in de 
definitiefase met een grotere betrouwbaarheid en nauwkeurigheid door de projectmanagers, een wel 
overwogen keuze gemaakt worden met in het achterhoofd de te volgen strategie en het te volbrengen 
doel. In het volgende hoofdstuk zullen eerst de verschillende thema’s nader uitgelegd worden waarna in 
hoofdstuk 5 de samenhang nader uitgelegd wordt.  

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk 3 zijn de begrippen doel, strategie en integraal nader bekeken, welke voorkwamen in 
de onderzoeksvragen van paragraaf 2.6. Deze begrippen komen terug in hoofdstuk 5 waar naar de 
samenhang gekeken gaat worden. Tevens is de informatiebehoefte van de projectmanagers nader 
uitgewerkt. Deze informatiebehoefte geven mede aanleiding tot het ontwikkeling van een tool.  

Begrippen hoofdstuk 3: 

• Doel: iets wat je probeert te realiseren / wilt bereiken 
• Strategie: plan om iets te bereiken 
• Integraal: alles omvattend / in zijn geheel 
• Informatiebehoefte: dat wat je wilt weten 
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4. Van investering naar resultaat 

4.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal kernbegrippen geïntroduceerd voor dit onderzoek ten 
aanzien van het integraal renoveren. Bedoeld worden de begrippen investering, energiebesparing, 
klanttevredenheid en comfort. In dit hoofdstuk zal nader uitleg gegeven worden aan de diverse 
begrippen. Een woning heeft een levenscycli waarbij net als bij een auto kleine en grote 
onderhoudsbeurten uitgevoerd dienen te worden. Renovatie is een dergelijke onderhoudsbeurt. Er zijn 
verschillende manieren om naar deze renovatieopdracht te kijken namelijk doormiddel van een 
componenten renovatie of doormiddel van de eerdere voorgestelde maatregelen. Het een volgt uit het 
ander. Tevens zal er in dit hoofdstuk nader gekeken worden naar de te toetsen eigenschappen van de 
maatregelen namelijk investering, energiebesparing , comfort en klanttevredenheid. Dit alles in aanloop 
naar hoofdstuk 6 waarin de ontwikkeling van het keuzehulpmiddel besproken wordt. 

4.2 De levenscycli van een woning 

Elke woning heeft zijn eigen renovatie en onderhoudscycli. Vooral de woningen van woningcorporatie 
laten een regelmatiger cyclus zijn dan particuliere woningen. Dit heeft te maken met meer 
gestructureerde aanpak van woningcorporaties. Het onderhoud ligt meestal vast in “meer jaren 
onderhoud begrotingen”.  

Over het algemeen in Nederland laat het ritme van de kwaliteitsaanpassingen toch nog een 
onregelmatig beeld zien. Hoe ouder de woningen, hoe regelmatiger het ritme. De vooroorlogse 
woningbouw kent hoofdcycli van dertig jaar. En nevencycli van vijftien jaar (bijvoorbeeld installaties). De 
naoorlogse woningbouw laat nog een grotere spreiding zien (tussen de vijfendertig en vijfenveertig 
jaar). De redenen hiervoor zijn tweeledig: In de afgelopen decennia heeft een zeer grote nadruk 
gelegen op de kwantitatieve vraag. Tegelijkertijd beschikten de meeste naoorlogse woningen over de 
basiskwaliteit op sanitair gebied en woninginstallaties. En dat zijn de voorzieningen die een grote 
invloed hebben op de eerste cycli van vijftien en dertig jaar.  

In het schema hiernaast van de Bouwhulpgroep is 
een weergave gegeven van deze cycli: 

Kwaliteitsaanpassing, ritme van de cycli. Met 
onderhouds- en vervangingsingrepen wordt 
gedurende de hele levensduur van het gebouw de 
kwaliteit vergroot. Het kunnen kleine of grote 
ingrepen zijn (variërend van conserveren, 
renoveren of transformeren), die de prestaties 
richting de nieuwbouw brengen. 

Het gaat hierbij dus om componenten zoals 
bijvoorbeeld installaties maar ook grootschalige 
renovaties. 

 

De voortdurende aandacht voor de uitbreiding van de voorraad heeft de bestaande voorraad wat op 
het tweede plan gezet. Juist in de loop der tijd wordt het van belang door de vergrijzing van de 
voorraad extra aandacht te besteden aan de vereiste kwaliteitsaanpassing, wil het niet in een negatieve 
spiraal terecht komen.  

De te realiseren cycli van aanpassingen zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag zoals 
die in de nieuwbouw tot uitdrukking komt, van het technologisch/technisch aanbod en van de 
eigenschappen van de bestaande woning en de samenstellende delen. Om de vijftien tot twintig jaar 

FIGUUR 7: LEVENSCYCLI WONING (BRON: BOUWHULPGROEP) 
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worden installatie-units vervangen omdat ze technisch en maatschappelijk hun tijd hebben gehad (cv-
ketel en mv-unit e.d.). De uitrusting van de woning - keuken, douche en toilet - hebben een levensduur 
van circa 25 a 30 jaar. De aanpassing hiervan gaat veelal gepaard met het conserveren van de schil 
(gevel, dak).  De structurele aanpassing van de ruimte komt pas aan bod in de periode vijfenveertig tot 
zestig jaar. In de cycli van aanpassing zijn dus patronen aanwezig, die verband houden met 
samenhangende bouwdelen, die een gebruiksfunctie vervullen: componenten. 

(bron: Manifest renovatievisie 2050) 

4.3 Van componentenrenovatie naar energiebesparende maatregelen  

4.3.1 Componenten 
Om door te kunnen denken in maatregelen en het renoveren met maatregelpakketten moet eerst 
duidelijk zijn waar deze maatregelen terecht komen. We gaan uit van een bepaalde woning. Deze 
woning is op te splitsen in verschillende componenten. Binnen deze componenten kunnen maatregelen 
toegepast worden welke bijdragen aan de renovatie tot energiezuinige woningen. Je kunt niet zo maar 
maatregelen toepassen maar zult moeten kijken waar deze met andere maatregelen/materialen en 
componenten aansluiten.  

Kennis van de gewenste prestaties en kwaliteiten is niet voldoende om de mogelijkheden voor de 
toekomst te laten zien. Het begrip component houdt in één of meer samenhangende bouwdelen. Voor de 
woning onderscheiden we de volgende acht componenten: 

1. Dak: dak en dakconstructie inclusief de onderliggende zolderruimte. Voor zowel het bestaande dak 
als bij een toevoeging (dakopbouw). Variatie vindt plaats in de toepassing van afwerkingsmaterialen en 
openingen. Het component dak wordt omsloten door de goot, hemelwaterafvoer, gevelpan, loodslabbe, 
boeiboord (daktrim) of constructieve aansluiting. 

2. Gevel: zowel de dichte gevel als gevelopeningen met de daarbij behorende funderingsconstructie. 

3. Casco (-vergroting): zowel het bestaande casco 
als de toevoeging aan ruimten via aan- en 
bijgebouwen, die zelfstandig gefundeerd worden 
(aanpassen van het casco). Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van zowel bestaande openingen als het 
toevoegen van extra volume aan de woning. 

4. (casco-) Installaties: alle units ten behoeve van 
energieopwekking, ventilatie, meterkast met 
groepen en eventuele standleidingen (bijvoorbeeld 
een centrale verwarmingsketel zonder de 
radiatoren. Overige installatieonderdelen worden 
toegeschreven aan het betreffende component 
(ruimte). 

5. Keuken, douche en toilet: natte ruimten van een woning met het accent op de uitrusting en afwerking. 
Het component wordt verbonden met aansluitingen op bestaande installaties. 

6. Plattegrond(wijziging): verbeteren van het casco (bijvoorbeeld voorzetwanden), wijzigen indeling, 
afwerking en uitrusting van de bestaande vertrekken. Wijzigingen binnen het component kunnen 
betrekking hebben op de bestaande plattegrond (geen constructieve ingrepen) of in combinatie met een 
nieuwe plattegrond (bijvoorbeeld een open keuken in combinatie met een uitbouw). 

7. Directe woonomgeving: alles buiten de woning. Van een terras tot individuele bergingen, 
erfafscheidingen tot riolering. 

FIGUUR 8: RENOVEREN IN COMPONENTEN (BRON: MANIFEST 
RENOVATIEVISIE 2050) 
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8. Gemeenschappelijke installaties: zijn er ook ten aanzien van energieopwekking allerlei collectieve 
installaties, die hieronder vallen 

(Bron: Manifest renovatievisie 2050) 

4.3.2 Energiebesparing 

In paragraaf 4.3.1 is reeds gesproken over componenten renovatie 
wat de opstap is naar het renoveren met maatregelen. In deze 
paragraaf worden een drietal onderdelen besproken die een 
verband met elkaar lijken te hebben. Voor elke maatregel welke 
gekozen wordt is namelijk te bepalen wat de invloed is op het 
comfort, energieverbruik en het energielabel. Het hoeft echter per 
definitie niet zo te zijn dat als het een beter wordt dat dan 

automatisch het andere thema ook beter wordt. Hier zal in deze 
paragraaf verder op in gegaan worden.   

4.3.2.1 Energielabel 
Het energielabel is een instrument om de energieprestatie van een 
woning snel in beeld te brengen. Het label vermeldt de energie-index 
(Energie Index) en het jaarlijkse verbruik van de woning, uitgesplitst in 
gas, elektriciteit en warmte. Het energielabel geeft een 
gestandaardiseerd energieverbruik, gebaseerd op 
gebouweigenschappen en gemiddeld gebruikersgedrag. Bij een 
gegeven energielabel kan het daadwerkelijke energieverbruik 
aanzienlijk afwijken, onder meer als gevolg van het bewonersgedrag of 
als gevolg van fouten en onnauwkeurigheden bij de bouw en installatie. 

WERKING ENERGIELABEL 
In de labelsystematiek worden woningen op basis van de energie-index 
ingedeeld in klassen A tot en met G. In een woning met energielabel G 
zijn nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk. Valt de woning 
in klasse A, dan zijn de meest rendabele energiebesparende 
maatregelen getroffen. Een woning met label A++ geldt als zeer zuinig. 
De energiezuinigheid van woningen van hetzelfde woningtype is aan de hand van de labels dus redelijk 
te vergelijken. Woningen die verschillen in aard en omvang zijn aan de hand van de labelsystematiek 
niet direct vergelijkbaar. Zo hebben meergezinswoningen niet altijd een gunstig energielabel, ondanks 
het gegeven dat het absolute energiegebruik doorgaans lager is dan bij eengezinswoningen.  

Het energielabel is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren bestaande woningen energiezuiniger te 
maken. Een lager energieverbruik zorgt namelijk voor daling in de CO2-uitstoot. Dit maakt het voor 
geïnteresseerden eenvoudiger om de energiekwaliteit mee te nemen in hun afweging.  

Eigenaar-bewoners zullen eerder en vaker kleinschalige energetische verbeteringen aan hun woning 
aanbrengen dan verhuurders. Het onderhoud aan huurwoningen wordt vaak op initiatief van de 
eigenaar uitgevoerd en is meestal grootschalig (renovatie op complexniveau), terwijl een eigenaar-
bewoner dus vaker kleine aanpassingen doet. 

Bij de woningen met een energielabel A of B zijn in bijna 
alle gevallen de vloer op de begane grond, de gevel, het 
dak en de beglazing geïsoleerd. Bij de woningen met een 
F- en G-label ontbreken met name de gevel- en 

Maatregelen

Comfort

Energie 
label

Energie 
verbruik

FIGUUR 9: RELATIE COMFORT, 
ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIELABEL 

FIGUUR 10: VOORBEELD ENERGIELABEL 

FIGUUR 11: RELATIE TUSSEN HET ENERGIELABEL END E ISOLATIEGRAAD VAN 
BOUWDELEN (BRON: WWI) 
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vloerisolatie. Dakisolatie en geïsoleerde beglazing worden bij deze woningen 
wel regelmatig aangetroffen. Ondanks de aanwezigheid van deze isolatie 
houden deze woningen door het ontbreken van gevel- en vloerisolatie een laag 
energielabel. 

ENERGIE-INDEX 
De energetische kenmerken van een woning kunnen door middel van een 
genormeerde berekening worden omgezet in een zogenaamde ‘energie-index’. 
Deze energie-index correspondeert met een stap in de reeks van energielabels, 
zoals getoond in de hierna volgende figuur.   

 
4.3.2.2  van energieverbruik tot woonlasten  
Naast het betalen van huur zijn er nog andere lasten 
die we toerekenen aan de woonlasten. In de figuur 
hiernaast zijn de overige vaste woonlasten 
onderverdeeld in gas, elektra, water en de heffingen 
van publiekrechtelijke lichamen ofwel de gemeente 
en het waterschap. Naast de huur vormen deze 
kosten de vaste woonlasten. In de figuur hiernaast is 
te de ontwikkeling van deze overige woonlasten te 
zien sinds 1986. Te zien is dat hier een forse toename 
is. Deze toename wordt veroorzaakt door een stijging 
van de kosten, het onbewust omgaan met energie en 
een toename van onze levenstandaard. Het 
gasverbruik is juist gelijk gebleven. Dit wordt 
veroorzaakt door energiebesparende aanpassingen 
aan de woningvoorraad en mogelijk toch bewuster 
omgaan met gas in verband met de hogere gasprijs. 
Daar in tegen is de gemiddelde netto huurprijs 
gestegen met 7%  welke dus nauwelijks groter is dan 
de inflatie. 

Het is moeilijk de ontwikkeling van energieprijzen te 
voorspellen omdat verschillende factoren invloed 
hebben op de prijs. Energieleveranciers proberen hun stroom voor een zo gunstig mogelijke prijs in te 
kopen, maar bij een hogere vraag stijgen de prijzen. Op dit moment stijgen de energieprijzen niet zo 
hard als men een paar jaar geleden voorspeld heeft. De energieprijzen laten zich niet sturen maar we 
kunnen het verbruik wel in eigen hand nemen. 

Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 2.3.3 wordt bij de zittende huurders een huurverhoging voor de 
energiebesparende maatregelen die gelijk is aan 75% van de berekende energiebesparing. Bij nieuwe 
verhuring of bij mutatie wordt de streefhuur van de (verbeterde) woning op basis van de 
woningwaardering van de woning berekend. In die woningwaardering is het nieuwe energielabel 
verwerkt. Dat label is vaak verbeterd als gevolg van de energiebesparende maatregelen die zijn 
uitgevoerd. De streefhuur ligt daarom na verbetering vaak hoger dan voor de verbetering. In het 
huidige systeem krijgt de nieuwe huurder dus vaak de rekening doordat de woning meer punten waard 
is bij het woningwaarderingsstelsel. De systematiek is nader uitgelegd in bijlage 4 bij dit rapport.   

4.3.3 Investering 
Om de woningen te renoveren met energiebesparende maatregelen zal een woningcorporatie moeten 
investeren. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt in twee typen investeringen namelijk de totale 

FIGUUR 12: OVERZICHT 
INDELING ENERGIELABEL 

FIGUUR 13: OPBOUW EN ONTWIKKELING WOONLASTEN 
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investering en de specifieke investering voor de energiemaatregel. Dit zijn de uitgangspunten waar 
energiebesparingsverkenner.nl ook gebruik van maakt.  

� De totale investering: dit zijn alle kosten die nodig zijn om de maatregel te realiseren. 
Dit omvat alle kosten, materiaalkosten en arbeidsloon, van voorbereiding t/m 
uitvoering.  

� De specifieke investering voor de energiebesparing: dit zijn alleen de kosten die nodig 
zijn om de energiebesparing te realiseren.  

Het is belangrijk om hier een splitsing in te maken om ook beter te kunnen berekenen welke investering 
nu toe komt aan de energiebesparing zodat maatregelen ook hierop vergeleken kunnen worden. 

In onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van de toegepaste maatregel in een dak met daarbij 
een overzicht wat nu meetelt bij welke kosten. Op deze wijze wordt duidelijk welke type investeringen er 
zijn. 

Dakisolatie 

  totale 
investering 

specifieke investering 
in energiebesparing 

Voorbereiding/inmeten/maatvoering √   

Leveren en aanbrengen isolatie 100mm tussen sporen Rc. 2,5 √ √ 

Leveren en aanbrengen regelwerk 22x50mm h.o.h. 600mm √ √ 

Bevestigingsmiddelen √ √ 

Leveren en aanbrengen dampremmende folie √ √ 

Leveren en aanbrengen gipsplaten dik 9,5mm √ √ 

Bevestigingsmiddelen √ √ 

Opruimen √   

Toeslag transport materialen binnen woning √  

FIGUUR 14: OPBOUW INVESTERINGSKOSTEN MAATREGEL EN ENERGIEBESPARING (BRON: ENERGIEBESPARINGSVERKENNER.NL) 

Bij het berekenen van de investering voor energiebesparende maatregelen en de specifieke 
terugverdientijd van de desbetreffende maatregel wordt gerekend met de specifieke investering. Er 
wordt op deze manier ook een gelijkheid geschapen tussen de verschillende maatregelen waardoor ze 
op het gebied van investering beter met elkaar te vergelijken zijn.   

4.3.4 Klanttevredenheid 
Woontevredenheid en klanttevredenheid zijn twee heel verschillende begrippen die toch heel veel op 
elkaar lijken maar ook in elkaars verlengde liggen bij dit onderzoek.  

Woontevredenheid is een complexe constructie van verschillende elementen met onderlinge interacties en 
samenhang. De variabelen die hierbij een rol spelen kunnen zeer verschillend van aard zijn. 
Voorbeelden zijn de fysieke eigenschappen van de woning zoals de grootte of het aantal kamers. Ook 
kunnen persoonlijke kenmerken als leeftijd of geslacht invloed hebben. Om te achterhalen hoe mensen 
willen wonen, doet de Rijksoverheid onderzoek naar woontevredenheid. Ze kijkt daarbij onder meer 
naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving. Om de 3 of 4 
jaar worden ruim 40.000 personen bevraagd. Dit onderzoek wordt het “Woon Onderzoek Nederland” 
genoemd. Meest recent is het WoOn 2012 gepresenteerd. Het gedrag van de woonconsument nam in 
het WoOn 2009 een belangrijke plaats in.  
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In de module Consumentengedrag richten de onderzoekers zich op de voorkeuren van de 
woonconsument. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM en de 
vereniging voor Nederlandse projectontwikkeling maatschappijen (Neprom). Voor dit type onderzoek 
geldt dat woonvoorkeuren niet per definitie determinanten voor woontevredenheid zijn. Toch kunnen 
deze voorkeuren inzicht geven in wat de woonconsument als belangrijke woonkenmerken ervaart en wat 
hiervan de invloed is op de woontevredenheid. De onderzoekers geven aan dat bij de woonwensen het 
type woning een belangrijke determinant voor woontevredenheid is. Vooral de relatie tussen het 
woningtype en het soort huishouden speelt hierbij een rol. Ook zijn de voorzieningen in de woning en de 
uitstraling van de woning belangrijk. Voorbeelden van voorzieningen in de woningen zijn onder andere; 
een bad, voldoende opbergruimte in de keuken of voldoende wandcontactdozen.  

Voorzieningen in de woonomgeving zijn van groot belang voor de waardering van de woonsituatie. 
Voorbeelden hiervan zijn de nabijheid van een stadscentrum of een supermarkt. Als gekeken wordt naar 
de categorie persoonlijke kenmerken blijkt het opleidingsniveau een rol te spelen. Huurders zijn in het 
algemeen minder tevreden dan eigenaar-bewoners.  

Klanttevredenheid tijdens de renovatie hebben de meeste corporaties hoog in het vaandel staan. De 
klant ofwel de huurder kiest niet bewust voor het tijdstip van de renovatie en de daarbij behorende 
ongemakken. Dit is dan ook een groot verschil met een eigen woning waarbij de koper zelf beslist 
wanneer er onderhoud gaat plaats vinden of gerenoveerd gaat worden. Klantevredenheid hangt samen 
met een aantal factoren zoals communicatie, invloed kunnen uitoefenen, keuzes kunnen maken, weten wat 
er gaat gebeuren, vertrouwen, respect en eigen waarden en normen.  

Winst valt op veel projecten te bepalen met een goede communicatie. Er zijn dan ondertussen 
verschillende bureau’s en woningcorporaties die werken met zogenaamde ‘service calls’. Op een aantal 
cruciale momenten tijdens het renovatieproces vinden er 'service calls' plaats waarbij de ervaring van de 
bewoner centraal staat en het uitgangspunt vormt voor verbetering en aanscherping van het proces. 
Door op adresniveau de uitvoeringsfase te volgen, worden pijnpunten op tijd geconstateerd en kan er 
nog tijdens het proces bijgestuurd worden. (www.centrumvoorwoononderzoek.nl/)  

Tijdens de renovatie is de uitvoerende aannemer met haar ketenpartners een zeer belangrijke speler op 
het gebied van klanttevredenheid. Belangrijke punten zijn hierbij: afspraken nakomen, planning, 
projectaanpak, opleverpunten, inpassing welke van de bewoners gevraagd wordt. 

4.3.5 Comfort 
Een comfortabel en behaaglijk huis is heel belangrijk. Een huis dat tochtig of klam of kil aanvoelt wordt 
door veel mensen als onprettig ervaren. Veel mensen compenseren dit door de verwarming hoger te 
draaien, een kostenverhogende en niet altijd comfortverhogende aanpak. Beter is het om te zorgen dat 
een huis goed geïsoleerd is en verwarming goed verdeeld wordt over zowel verdiepingen als vloeren, 
wanden en plafonds. Niet elke maatregel zal comfortverhogend zijn of direct voelbaar. Een koud 
optrekkende begane grond vloer welke geïsoleerd wordt is eerder op te merken dan bijvoorbeeld een 
dak wat geïsoleerd wordt terwijl de zolder/vliering niet gebruikt wordt. Comfort is dan ook een lastig 
begrip en kan subjectief zijn.  

In dit onderzoek is de methode van Cauberg-Huygen gebruikt om comfort uit te drukken in een getal. 
Door een getal aan comfort te hangen is het kwantificeerbaar. Hoe meer punten er gehaald worden hoe 
beter het comfort van de woning is.  

Een goed wooncomfort betekent dat er in de woning een thermisch behaaglijk klimaat heerst, dat er 
geen geluidsoverlast van buiten én geen geluidsoverlast van installaties is, en dat er geen geurhinder 
optreedt. Daarnaast is er ook een minpunten-tabel als bepaalde nadelige combinaties aanwezig zijn 
zoals mechanische afzuiging in combinatie met een niet luchtdichte begane grondvloer of bij de 
aanwezigheid van hinder op een bepaald gebied. 
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(Bouwwereld nr. 10 (12 mei 2003) Betere beoordeling van binnenmilieu bij renovatie) 

 

FIGUUR 15: BEOORDELING COMFORTASPECTEN (BRON: BOUWWERELD) 

4.4 Woningtype C in project “Jagershoef” te Eindhoven 

Voor de uitvoer van het afstudeerproject is Complex 15 
(Jagershoef) van Woonstichting ‘thuis als uitgangspunt genomen. Dit 
complex bestaat uit een 108 grondgebonden eengezinswoningen 
welke gebouwd zijn rond 1966. De woningen zijn gelegen aan de 
Waleweinstraat en een aantal omliggende straten in Eindhoven. Niet 
alle bouwblokken zijn geheel eigendom van ‘thuis. De bestemming 
van het complex is verkoop (Koopgarant), met uitzondering van de 
zes extra grote eengezinswoningen (type F). De woningen zijn 
gebouwd volgens vijf verschillende woningtypes.  

Vanuit de bouw zijn de woningen niet of nauwelijks geïsoleerd. Rond 
1994 is groot onderhoud uitgevoerd. Hierbij zijn nieuwe geïsoleerde 
dakplaten aangebracht en zijn de kopgevels nageïsoleerd. In 
sommige woningen is de woonkamervloer geïsoleerd. Alle woningen 
zijn in meer of mindere mate voorzien van dubbel glas. In alle woningen is een mechanisch afvoersysteem 
aangebracht. In de meeste woningen is een HR107 combiketel aanwezig. Ook andere installatietypes 
komen voor, variërend van lokale gasverwarming met een badgeiser tot een VR combiketel. De 
woningen hebben in de huidige situatie een gemiddelde energie-index van 1,93 (energielabel D). 

FIGUUR 16: SITUATIE PROJECT 
JAGERSHOEF MET DE VERSCHILLENDE 
TYPEN WONINGEN (BRON 'THUIS) 
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De huurders van deze woningen zijn mensen die al geruime tijd in deze woningen wonen. Sommige zelfs 
vanaf de oprichting van de woning. Dit betekent dat de mensen een hoge betrokkenheid bij de woning 
en de wijk hebben. 

4.4.1. Enquête bewoners 
Tijdens het voortraject is een enquête gehouden onder de bewoners. Deze enquête had betrekking op 
de volgende onderwerpen: keuken, badkamer, toilet, ventilatiemogelijkheden, hinderlijk vocht en 
hinderlijke tocht. Met betrekking tot het sanitair en de keukens waren de meningen verdeeld van 50-50 
tot 35-65%. Over het vocht en de tocht waren de uitkomsten heel duidelijk. Bewoners ervaren hun 
woning als tochtig en vochtig. Dit draagt niet bij aan de woontevredenheid en comfortgevoel in de 
woning.  

 

FIGUUR 17: OVERZICHTSFOTO TE RENOVEREN WONINGEN 

4.4.2. Renovatie 2013 
In 2013 zijn de woningen gerenoveerd in het project “Jagershoef” 
gerenoveerd. In deze paragraaf is een overzicht gegeven over de 
werkzaamheden welke de huurders te kiezen en aanvaarden hadden. Het 
voornaamste discussiepunt in dit project waren het asbest riool en de 
asbestplaten welke boven de inbouwkasten in de slaapkamers waren 
verwerkt. Het verwijderen van deze platen kon alleen door destructief 
handelen waarbij een deel van de woning aangetast werd wat los stond 
van het verdere renoveren, met eventueel energiebesparende 
maatregelen. Vooral omdat de herstelwerkzaamheden voor een deel voor 
kosten van de huurder kwamen die hier gedeeltelijk voor gecompenseerd 
werden. De klanttevredenheid is dan ook van meer factoren afhankelijk 
dan de factoren die meegenomen worden in de tool welke ontwikkeld is in 
dit onderzoek. Dergelijke factoren zijn echter in het vervolg van het 

onderzoek niet meegenomen omdat dit zo projectspecifiek is. 

Tijdens de onderhoudsronde is onder andere onderscheid gemaakt in:  

• Verplicht onderhoud  
• Niet verplicht groot onderhoud keuken en douche  
• Energiemaatregelen 

4.4.2.1. VERPLICHT ONDERHOUD 
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• Repareren metselwerk  
• Voegwerk voor-, achter-, en kopgevels vervangen  
• Schilderwerk (alleen buitenzijde)  
• Vervangen voordeur  
• Aanbrengen tochtprofielen  
• Controleren hang- en sluitwerk  
• Reinigen dakkapel  
• Vervangen HWA (regenpijpen)  
• Aanbrengen riolering en extra verlichting in de brandgangen  
• Groepenkast vervangen  
• Elektrische installatie nakijken  
• Grondleiding en standleiding vervangen - slechte- en asbest rioleringen  
• Vernieuwen toilet (i.v.m vervangen grond-, standleiding)  
• Verwijderen plafond kast slaapkamer (Asbest) 
• Vervangen mechanische ventilatie box en reinigen kanalen 

4.4.2.2. NIET VERPLICHT GROOT ONDERHOUD:  
• keuken 
• douche 

4.4.2.3. ENERGIEMAATREGELEN: 
• Vervangen enkelglas door HR++ glas  
• Vervangen dubbelglas door HR++ glas  
• Isolatie houtenvloer woonkamer  
• Aanbrengen spouwisolatie  
• Isoleren koudebruggen boven kozijnen  
• Verwarmingsketel met hoog rendement  
• betere ventilatieroosters in keuken woonkamer en slaapkamer 

 
Tijdens de onderhoudsronde wordt ook wat aanpassing van de huurder 
gevraagd: 

• Ruimte maken  
• Zelf ook spullen afdekken en regelmatig opruimen en stofzuigen  
• Uw buren te helpen  
• kamperen in uw eigen woning  

 
De totale renovatieduur per woning ligt op 3 weken. Er wordt hier in weken gesproken aangezien dit 
voor huurders duidelijker is dan het in de bouw gebruikelijke werkbare dagen. 

4.4.3. Eigenschappen woningtype C 
Als uitgangspunt voor dit project wordt woning type C 
gebruikt in de Jagershoef te Eindhoven en dan specifiek 
Koning Arthurlaan 87, 5625 CA Eindhoven. Deze woning 
heeft de volgende eigenschappen: 

• Type woning: Rijwoning (Tussen) 
• Type dak: Hellend 
• Eigendom: Huurder (Sociale huur) 
• Bouwjaar: 1966 
• Afgemeld Energielabel: E 
• Energie index: 2.21 

FIGUUR 18: IMPRESSIEFOTO'S 
WONINGEN JAGERSHOEF 

FIGUUR 19: EIGENSCHAPPEN WONING MBT 
VERWARMING, TAPWATER, HULPENERGIE EN 
VERLICHTING (BRON: EPA-SOFTWARE VAN VABI) 
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• Gebruiksoppervlakten: beganegrond 38,9m2, 1ste verdieping 38,9 m2, zolder 17,9m2 
• Ventilatiesysteem: Mechanische afvoer met een wisselstroom ventilator 
• Ruimteverwarming: Individueel stooktoestel 
• Warm tapwater: Individueel badgeiser 
• Kierdichting: Draaiende delen, nok, doorvoeren dak en gevel, meterkast en naden dakplaten 
• Ramen: dubbelglas U= 2,9 en ZTA= 70 
• Gemiddelde RC gevel: 0,4 (ongeïsoleerd) 
• Gemiddelde RC dak: 2,5 (geïsoleerd in 1994) 
• Gemiddelde RC vloer: 0,15 (ongeïsoleerd) 

 
Uitleg: De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe 
beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtegeleidingcoëfficiënt, deze wordt gebruikt voor 
ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking. Voor een 
constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn. De ZTA-waarde staat voor het 
percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt.                                                    
Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie (opwekker, 
transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de woning wordt 
bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. 

4.5 Rekenmodellen van indicatie tot exacte berekeningen 

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en 
utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende 
maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel 
besparingsmogelijkheden). Het energielabel afgegeven voor 2015 is maximaal 10 jaar geldig en een 
gecertificeerd adviseur geeft het af. De verplichtingen voor het energielabel veranderen vanaf juli 
2014, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. 

 Verplicht sinds 2008 Veranderingen vanaf juli 2014 

Bestaande 
woningbouw 

Energielabel voor 
woningen verplicht bij 
verkoop of verhuur 
sinds 1 januari 2008. 

Definitief energielabel voor woningen verplicht bij verkoop 
of verhuur, naar verwachting per 1 januari 2015. Het 
energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. En wordt 
gekoppeld aan financiële instrumenten zoals het 
woningwaarderingsstelsel. 

Om een energielabel te berekenen is er diverse software uitgebracht. Er is software waarmee 
indicatieve berekeningen worden gemaakt. Deze rekenprogramma’s zijn over het algemeen op internet 
te vinden en toegankelijk voor iedereen. Verder is er software om exacte berekeningen en 
maatwerkadviezen te maken. Deze software wordt door adviesbureaus gebruikt. 

4.5.1 Indicatieve software  
De Energiebesparingsverkenner voor Woningen (EBVW) biedt inzicht in de energiebesparing-
smogelijkheden aan woningen. Daarmee draagt de EBVW bij aan het realiseren van de 
overheidsdoelen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. De EBVW is 
ontwikkeld door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. SenterNovem en Milieu Centraal werken samen met de Stichting Meer met Minder die 
overheidsdoelen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving verdere vorm en inhoud geeft. 
Tegenwoordig wordt deze site beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij beheren 
de site en de database met gegevens. Deze database is op aanvraag vrij toegankelijke en wordt tevens 
gebruikt door de verbeteruwhuis.nl.  
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De software geeft een goed eerste beeld over het energielabel van een woning. Nadeel is echter dat 
alleen de totaal uitkomsten gegeven worden en niet echt inzichtelijk is welke maatregel op welke manier 
bijdraagt aan het eindresultaat.  

4.5.2 Exacte software 
Veel gebruikt is de EPA software van Vabi. Vabi EPA is een totaaloplossing met een complete 
certificering voor zowel het energielabel als het energieverbeterplan. De gegevens van alle woningen 
van ‘thuis zijn door Atriensis ingevoerd in de Vabi software. Alle data is dus door ‘thuis in te zien. Dit 
gebeurd echter niet. De reden hiervoor is dat het een complex programma is. Het voordeel van dit 
programma is wel dat er nauwkeurige waarden uitkomen qua energielabel en investeringskosten. De 
investeringskosten database die hiervoor gebruikt wordt is overigens dezelfde als welke voor de 
energiebesparingsverkenner gebruikt wordt. De mogelijkheden binnen de Vabi software om 
maatregelen te kiezen zijn uitgebreider dan bij de indicatieve programma’s op het internet.  

Vabi EPA kam de consequenties van maatregelen op de energieprestatie van een woning inzichtelijk  
maken. Je kunt meerdere varianten van maatregelen op de woning evalueren aan de hand van 
investeringskosten, energiebesparing en terugverdientijden. Het resultaat is een energie prestatie advies. 

Conform de BRL9501 is iedere versie van de Vabi EPA software voorzien van een software attest voor 
zowel het energiecertificaat als het energieverbeterplan. Dankzij het ingebouwde Sjabloon voor een 
Meer met Minder maatwerk adviesrapport kan tevens een gesubsidieerd advies gemaakt worden. 
(www.vabi.nl) 

 

FIGUUR 20: VOORBEELD SCREEN INVOER IN EPA-SOFTWARE VABI (BRON:VABI) 

4.6 Conclusie 

In hoofdstuk 4 zijn alle overige begrippen welke voorkwamen in de onderzoeksvragen van paragraaf 
2.6 nader omschreven en uitgewerkt. Er is gekeken naar het energiebesparend renoveren.  Energie 
besparend renoveren wordt in dit rapport uitgevoerd doormiddel van maatregelen welke getoetst 
worden op Investeringen, Energielasten, Klanttevredenheid en Comfort. Daarnaast is gekeken naar de 
keuzehulpmiddelen welke reeds op de markt zijn. In het volgende hoofdstuk zal de samenhang tussen 
doel, strategieën en maatregelen nader uitgewerkt worden. 
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5. Samenhang van doel, strategie en maatregelen 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de hoofdbestanddelen omschreven welke ter grondslag aan de tool 
liggen en het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de hoofdbestanddelen 
weergegeven. In eerste instantie zal de probleemstelling en de doelstelling van het totale onderzoek 
weergegeven worden. Waarna de samenhang tussen doel, strategie en maatregelen verder uitgewerkt 
zal worden. 

5.2 Probleemstelling 

Om de verouderde woningvoorraad van ‘thuis te renoveren is in de definitiefase vaak te weinig kennis 
aanwezig over de renovatiemogelijkheden bij de projectmanagers van ‘thuis om te onderzoeken welke 
bijdrage de 9 quick-wins leveren op het gebied van de Energie Index, totale investeringskosten, 
besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en comfort en welke andere energiebesparende 
maatregelen hierbij een rol kunnen spelen, om zo in de verdere uitwerking van de maatregelen volledig 
aan te sluiten bij de projectdoelstellingen van ‘thuis.   

5.3 Doelstelling 

Het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel, voor het bepalen van ontwikkelscenario’s in de definitiefase 
van een renovatieproject, om de woningen klantgericht te renoveren van Energielabel E naar 
Energielabel A++ waarbij de invloed van de verschillende componenten zichtbaar is voor de invloed op 
de Energie Index, totale investeringskosten, besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en de 
invloed op het comfort van de woning. 

5.4 Definities begrippen vanuit probleemstellingen en doelstelling 

De begrippen uit de doelstellingen zijn hier nader uitgelegd: 

� Energielabel: Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is waarbij 
label G het laagste is dus energie onzuinig en label A++ het energiezuinigst 

� Renoveren: is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand 
pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 

� Klanttevredenheid: dit is de beleving ten aanzien van bepaalde situaties, 
klantencontacten en de onderneming in haar totaliteit. 

� Kosten: de investering die gedaan moet worden door de woningcorporatie en de 
kosten die de huurder verrekend krijgt in een eventuele huurverhoging doormiddel van 
een verrekening van de energiebesparingkosten. 

� Comfort: De toename van genoegen, gevoel van welzijn in de woning na de renovatie. 

5.5 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen welke volgen uit de probleem en doelstelling in deze fase van het rapport zijn als 
volgt: 

a) Welke samenhang is er tussen het doel en de strategieën? 
b) Welke samenhang is er tussen de strategie en de te kiezen maatregelen? 
c) Welke samenhang is er tussen het doel en de gekozen maatregelen? 
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5.6 Functioneel model 
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In het hoofdstuk 3 is uitleg gegeven over het belang van een doel en strategie bij het renovatieproces. 
Dit in combinatie met de 4 thema’s uit het conceptuele model geeft bovenstaand functioneel model.  

Kort samengevat komt het er op neer dat er projecten klantgericht gerenoveerd worden doormiddel van 
het integraal toepassen van maatregelen welke een samenhang hebben met het doel en de 
renovatiestrategie. Daarnaast worden de maatregelen integraal beoordeeld binnen het project op 
energiebesparing, investering, klanttevredenheid en comfort. 

5.7 Samenhang door het project heen 

Het probleem waar tijdens dit afstudeeronderzoek een oplossing voor geboden wordt bevindt zich in de 
Definitiefase van het renovatieproces bij ‘thuis. Tijdens de definitiefase is de afdeling Gebiedsregie 
verantwoordelijk en adviseren de projectmanagers vanuit de afdeling Vastgoedbeheer.  In de huidige 
werkwijze zijn het doel en de strategie reeds bepaald. Om out-of-the-box te kunnen denken word het 
beleid voor de rest van dit rapport losgelaten en omschreven hoe op een andere manier naar een te 
renoveren project gekeken kan worden. 

In eerste instantie wordt er een brainstormsessie gehouden met de medewerkers van gebiedsregie en de 
projectmanagers. In deze brainstormsessie worden de projecteigenschappen bekeken en wordt bepaald 
welk mogelijk doel hierop van toepassing zouden kunnen zijn. Afhankelijk van het project, de tijd en 
overige ambities kan dit doel dus hoger ingezet worden.  

Om een doel te verwezenlijken moet een bepaalde strategie gevolgd worden. Per doel zijn meerdere 
mogelijke strategieën beschikbaar. Het is maar net wat de ambitie van het project is en waar dus de 
nadruk op komt te liggen. Er is geen vast recept voor de keuze van het doel en de strategie. Samen 
bepalen ze uiteindelijk wel de maatregelen die gekozen worden.  Na de eerste brainstormsessie word 
er 1 doel gekozen met minimaal 1 strategie. Hierna kan de projectmanager aan de gang in zijn 
adviserende rol. 

 

Doel Strategie 

FIGUUR 21: FUNCTIONEEL MODEL ONDERZOEK 
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FIGUUR 22: PROCES ENERGIEMAATREGELEN INCLUSIEF DE TOETSING 

De projectmanager zal met behulp van het keuzehulpmiddel welke omschreven wordt in hoofdstuk 6 een 
aantal maatregelen pakketten gaan samenstellen. De achterliggende gedachte bij het invullen van de 
keuzematrix moet het doel en de strategie zijn.  

Zodra er een aantal maatregelenpakketten zijn samengesteld begint de toetsing. In dit onderzoek 
geschied de toetsing op een aantal thema’s namelijk Energie Index, Investering, Energiebesparing, 
Klanttevredenheid en Comfort. Dit zijn tevens de begrippen waarop de maatregelen onderling 
vergeleken worden tijdens het invullen van de keuzematrix.  

Tijdens de toetsing wordt gekeken of het maatregelen pakket voldoet aan de gekozen strategie of in 
deze fase nog strategieën. Daarnaast moet gekeken worden of het pakket kan voldoen aan het doel 
wat voor het desbetreffende pakket is gekozen.  

Zodra er een aantal varianten bekend zijn wordt er een tweede sessie gepland tussen de gebiedsregie 
en de projectmanagers. In deze sessie adviseert de projectmanager een aantal maatregelenpakketten 
met welke strategie het doel bereikt kan worden. Zodra er overeenstemming is worden de 
maatregelenpakketten doorgestuurd naar de adviseur, in deze Atriensis, die een exacte berekening zal 
maken van de maatregelenpakketten. Zodra de definitiefase van het project verlaten wordt ligt het doel 
en de te volgen strategie vast en heeft het keuzehulpmiddel in principe zijn werk gedaan. In de 
volgende projectfasen wordt het ontwerp verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

In het volgende hoofdstuk wordt omschreven hoe het keuzehulpmiddel tot stand gekomen is en hoe deze 
werkt in de praktijk.  
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6. Keuzehulpmiddel van A tot Z 

6.1 Inleiding 

Het keuzehulpmiddel moet antwoord bieden op de probleemstelling en voldoen aan de doelstelling van 
dit onderzoek. In dit hoofdstuk is omschreven hoe het keuzehulpmiddel is opgebouwd en werkt van 
programma van eisen tot toetsing. 

6.2 Programma van Eisen en Wensen 

6.2.1 Eisen aan ontwerp hulpmiddel 
Er wordt een keuzehulpmiddel ontwikkeld waarmee het gestelde probleem opgelost wordt. Het 
hulpmiddel is in eerste instantie bedoeld voor de projectmanagers van Woonstichting ‘thuis. Met het 
invullen van het keuzehulpmiddel zullen ze de mogelijkheden onderzoeken om te renoveren met 
energiebesparende maatregelen en direct kunnen zien wat de invloed van de verschillende keuzes zijn. 
Met de uitkomst van hun bevindingen zullen ze naast het laten doorbereken van de reguliere quick-wins 
door het adviesbureau Atriensis, tevens een aantal projectspecifieke alternatieven laten doorrekenen. 
Naar aanleiding van het energieverbeterplan van het adviesbureau zal uiteindelijk het 
maatregelenpakket definitief gekozen worden waarmee de renovatie gedaan wordt. 

6.2.2 Doel hulpmiddel 
De projectmanagers krijgen in de definitiefase meer inzicht in het te renoveren project en wat de invloed 
van de toe te passen maatregelen is. De invloed van de maatregelen op de Energie Index, de 
investeringskosten, de besparingskosten, klanttevredenheid en comfort worden indicatief weergegeven. 
Afhankelijk van de strategie voor het project zullen er maatregelen pakketen samengesteld worden.  

6.2.2.1. GEBRUIKERS 
Projectmanagers Woonstichting ‘thuis 

6.2.2.2. RESULTAAT KEUZEHULPMIDDEL 
Samenstellen van verschillende maatregelenpakketten welke voorgelegd zullen worden aan Atriensis om 
exact door te rekenen. Met de maatregelenpakketten wordt gezocht naar de meest ideale samenstelling 
voor het betreffende maatregelenpakket bij een specifiek doel en de bijbehorende strategie. Wat de 
ideale samenstelling is wordt beoordeeld in een overleg tussen Gebiedsregie en projectmanagers. 

6.2.3. Eisen Keuzehulpmiddel 
Het keuzehulpmiddel moet aan de volgende eisen voldoen: 

� Het moet intuïtief te hanteren zijn. 
� Het hulpmiddel dient voor een gestructureerde vergelijking van de maatregelen. 
� Het stuurt de gebruiker in het maken van een aantal maatregelenpakketten. 
� Het hulpmiddel moet een aansluiten op de werkwijze binnen Woonstichting ‘thuis. 
� Het hulpmiddel geeft objectieve informatie over de verschillende maatregelen op het 

gebied van invloed Energie Index, investering, besparing energiekosten, invloed 
klanttevredenheid en comfort. 

� Maatregelen die elkaar negatief beïnvloeden kunnen niet gecombineerd worden. 
� De uitkomst van de Energie Index mag maximaal +/+ 0,05 en -/- 0,05 zijn ten op 

zichtte van het energieverbeterplan zodat het een hoge betrouwbaarheid heeft. 

6.2.4 Afbakening hulpmiddel 
� Het hulpmiddel is alleen direct toepasbaar op het woningtype c van het project 

Jagershoef te Eindhoven en soortgelijke woningen. 
� Het keuzehulpmiddel maakt niet zelfstandig een optimaal maatregelenpakket. Met 

gebruik van dit hulpmiddel wordt je geholpen om een keuze te maken 
� Maatregelen hebben alleen invloed op de woning en niet de omgeving. 
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6.2.5 Vormgeving Keuzehulpmiddel 
Met behulp van het keuzehulpmiddel krijgt de gebruiker meer inzicht in het te renoveren project en de 
invloed van de verschillende maatregelen op de Energie Index, energielabel, investeringskosten, 
energiebesparingkosten, klanttevredenheid en comfort. 

De uitgangsgegevens van de woning worden ingevoerd in het keuzehulpmiddel en kan er 
geëxperimenteerd worden met de verschillende maatregelen tot dat de combinatie van de maatregelen 
voldoet aan het doel en de strategie die voor het project gekozen zijn. Deze combinaties van 
maatregelen worden vervolgens door het adviesbureau Atriensis doorgerekend met behulp van een 
energieverbeterplan.  

Het keuzehulpmiddel ondersteunt het out-of-the box denken om zo maatregelen te combineren welke in 
eerste instantie niet voor de hand liggen. Op het moment dat een maatregel geselecteerd wordt, wordt 
meteen het de invloed op de verschillende vlakken inzichtelijk gemaakt. Het uitgangspunt is het invullen 
van de 9 quick-wins en vervolgens gaan ‘spelen’ met het hulpmiddel om nog een aantal 
maatregelenpakketten samen te stellen waarvoor advies gevraagd wordt. Zodra het 
energieverbeterplan terug is van de adviseur zou deze nogmaals in het keuzehulpmiddel ingevuld 
kunnen worden indien er nog vraagtekens zijn over het toepassen van eventueel andere maatregelen. 
De projectmanager krijgt zo sneller inzicht over de invloed van specifieke maatregelen.  

6.2.6 Maatregelen 
De maatregelen welke toegepast worden komen vanuit het denken in componenten. Een woning en zijn 
omgeving is op te delen in verschillende componenten. Het denken in componenten is omschreven in 
hoofdstuk 4.3. 

In het keuzehulpmiddel worden alleen de gebouwgebonden maatregelen en installatie meegenomen. 
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: 

� Isoleren van vloer, gevel, dak en open geveldelen 
� Installaties voor verwarming en ventileren van de woning 
� Extra maatregelen zoals kierdichting, electra opwekking, zontoetreding 

Van deze maatregelen is direct inzichtelijk wat de invloed is op de energie-index, investeringskosten, 
besparing van energiekosten, klanttevredenheid en comfort. 

 

  

FIGUUR 23: WEERGAVE MOGELIJKE MAATREGELEN (BRON: MEERMETMINDER.NL) 
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6.3 Functionele uitwerking keuzehulpmiddel 

 

FIGUUR 24: STAPPENPLAN PROCES RENOVEREN MET ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN MBV KEUZEHULPMIDDEL 

In bovenstaand model zijn de stappen weergegeven die nodig zijn om tot een maatregelen pakket te 
komen voor de te renoveren woningen. Stap 1 t/m 3 worden uitgevoerd met behulp van het keuze 
ondersteunend hulpmiddel. Stap 0 is de  aanloop om op een zorgvuldige manier keuzes te maken in je 
maatregelen. In stap 4 worden de gedefinieerde maatregelenpakketten exact doorgerekend door de 
adviseur waarmee dus de slag van indicatief naar exact gemaakt wordt en de uitkomst van het 
hulpmiddel getoetst wordt. In de volgende paragrafen worden de stappen nader bekeken en uitgelegd. 

6.3.1 Input van het keuzehulpmiddel 
6.3.1.1 Doel & Strategie 
Het doel en de strategie van de renovatie worden niet direct ingevoerd in het keuzehulpmiddel. Het 
doel en de strategie moeten van te voren bepaald worden voordat het keuzehulpmiddel ingevuld wordt. 
Met dit doel en de strategie in het achterhoofd worden de maatregelen gekozen en 
maatregelenpakketten samengesteld. Deze kunnen later dan nog getoetst worden of ze voldoen aan het 
doel en de strategie.  

6.3.1.2 Eigenschappen woning 
Voordat de maatregelen pakketten samengesteld kunnen worden zullen de eigenschappen van de 
woning ingevuld moeten worden. De eigenschappen van de woning bepalen namelijk of het nemen van 
bepaalde maatregelen wel zin heeft en wat het effect zal zijn op de het totale plaatje van het 
maatregelen pakket. 

6.3.2 Output van het keuzehulpmiddel 
Zodra de eigenschappen van de woning ingevuld zijn kan er doorgegaan worden naar het uitvoerblad 
met daarop de maatregelentabel en de uitvoergegevens. Hier kan net zolang gespeeld worden met de 
maatregelen tot er een aantal pakketten samengesteld zijn die voldoen aan het eerder gedefinieerde 
doel met de bijbehorende strategie. 

6.3.2.1 Maatregel pakketten / scenario’s 
Deze maatregelenpakketten vormen eigenlijk scenario’s voor de renovatie. Deze scenario’s zijn nu 
indicatief vastgesteld en kunnen meegenomen worden naar de ontwerp en voorbereidingsfase in het 
renovatieproces. De adviseur (Atriensis) van ‘thuis kan hiermee aan de gang om exacte berekeningen te 
maken wat als verder uitgangspunt voor het project gaat gelden.  

Stap 0: Vaststellen doel en strategie
• Wie: projectmanager en projectleiders
• Wanneer: tijdens de definitiefase van het project
• Hoe: in overleg eventueel vanuit beleid.

Stap 1: Vaststellen projectkenmerken
• Wie: projectmanager
• Wanneer: tijdens de definitiefase van het project
• Hoe: gegevens halen uit eerdere rapporten, tekeningen en maatwerkadviezen

Stap 2: kiezen maatregelen
• Wie: projectmanager
• Wanneer: tijdens de definitiefase van het project
• Hoe: kiezen van de verschillende maatregelen via de pulldown-menutjes

Stap 3: vaststellen maatregelen pakket
• Wie: projectmanager
• Wanneer: tijdens de definitiefase van het project
• Hoe: controleren en maatregelenpakket printen

Stap 4: maken maatwerkadvies
• Wie: adviseur
• Wanneer: na de definitiefase
• Hoe: met behulp van de vabi-software

Keuzehulpm
iddel 
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6.3.3 Werking van het keuzehulpmiddel 
In deze paragraaf wordt weergeven hoe de werking van het keuzehulpmiddel is. Het keuzehulpmiddel is 
een webbased programma. Als onderlegger is de energiebesparingsverkenner gebruikt van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Grootte verschil met deze tool is dat het keuzehulpmiddel 
aangevuld is met klanttevredenheid en dat per maatregel exact zichtbaar is wat de invloed is op de 
Energie-index, Investering, Besparing energiekosten, Klanttevredenheid en Comfort.  

Zoals eerder weergegeven beginnen we het traject met stap 0 om te bepalen welk doel en strategie 
gevolgd gaan worden bij de renovatie van het project. Voor deze stap wordt nog geen gebruik 
gemaakt van het keuzehulpmiddel.  

STAP 0: VASTSTELLEN DOEL EN STRATEGIE 
� Doel:  uitgangspunten opstellen voor het project 
� Waarom: het doel en de strategie geven houvast voor het kiezen van de maatregelen. 
� Wie: projectmanager en projectleiders 
� Wanneer: tijdens de definitiefase van het project 
� Hoe: in overleg eventueel vanuit beleid. 

 
Zodra bekend is wat het doel is en de te wandelen strategie, kan gebruik gemaakt gaan worden van 
het keuzehulpmiddel. Gestart kan worden met het invullen van het rekenblad en dan met name in eerste 
instantie de gegevens van de woning in het te renoveren project. 
 
De eerste pagina is een introductie op de website. Van hieruit kan doorgeklikt worden naar de 
verschillende tabbladen namelijk direct naar het rekenblad of naar de achterliggende informatie op de 
bladen woningtypen, begrippen en uitgangspunten.  

Hieronder is een schermafbeelding weergegeven van de homepage. 

 
FIGUUR 25: SCHERMAFBEELDING HOMEPAGE KEUZEHULPMIDDEL 
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STAP 1: VASTSTELLEN PROJECTKENMERKEN 
� Doel:   verzamelen van de relevante projectkenmerken 
� Waarom: deze projectkenmerken zijn nodig om de maatregelen op toe te passen. 
� Wie:  projectmanager 
� Wanneer: tijdens de definitiefase van het project 
� Hoe:  gegevens halen uit eerdere rapporten, tekeningen en maatwerkadviezen 

 

In de eerste stap wordt het project geanalyseerd en worden de projectkenmerken verzameld welke 
nodig zijn voor het keuzehulpmiddel. Voor het vaststellen van de projectkenmerken is dossieronderzoek 
nodig. Dit zijn tekeningen en rapporten van de woning. De gegevens welke nodig zijn,  zijn onder te 
verdelen in grofweg typering woning, oppervlakten woning, gegevens installatie, informatie over eerder 
renovatie met betrekking tot de woningscheidende delen en het aantal bewoners. 

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn zal de energie index berekend worden of geselcteerd worden uit 
een achterliggende database. De database welke gebruikt wordt, is die van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland welke tevens de onderlegger is van verschillende andere rekenprogramma 
zowel indicatief als exact. In dit ontwikkelde prototype gebeurt dit nog niet en zal de energie index 
handmatig ingevuld moeten worden. De gegevens hiervan zijn te vinden in de vabi-software welke voor 
elke projectmanager beschikbaar is bij de woonstichting. 

 

FIGUUR 26: INVOERBLAD KEUZEHULPMIDDEL 
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Typering woning 

Voor de woningtypering is het nodig om te bepalen over wat voor type woning we het hebben. Hierin 
wordt dan ook het type, bouwperiode en woningvariant bepaald. Op dit moment is de tool alleen 
bruikbaar voor een rijtjeswoning gebouwd in de periode 1966-1975 en dan de woningvariant 
tussenwoning. Idealiter zit er een database achter deze tabel waarmee uiteindelijk de Energie Index 
bepaald wordt. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van de database welke beschikbaar gesteld 
wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast wordt er bepaald wat het 
gebruiksoppervlakte van de woning is verdeeld over het aantal bouwlagen. Dit zijn allemaal 
eigenschappen die zijn invloed hebben op de Energie Index van de woning en de latere te kiezen 
maatregelen. 

 
FIGUUR 27: INFORMATIEBLAD WONINGTYPEN KEUZEHULPMIDDEL 

Oppervlakten woning 
Om te kunnen rekenen wat de investeringen, besparingen zijn en de Energie Index moeten de 
oppervlakten van de woning ingevoerd zijn. Het hulpmiddel is zo geprogrammeerd dat hier alleen 
getallen ingevuld kunnen worden om te voorkomen dat het rekenprogramma niet zou werken.  

Installaties 

Voor de installaties worden de aanwezige installaties in de woning ingevuld. Ook dit is bepalend voor 
de berekening van de energie index en de later te kiezen maatregelen. Zodra er een woningtype en 
bouwperiode geselecteerd is wordt bij het verwarmingssysteem en het ventilatiesysteem de meest 
gebruikte installatie voor die tijd automatisch ingevuld. Dit is te corrigeren door op het pijltje te klikken 
en een ander systeem te selecteren. Dit zou natuurlijk ook een systeem kunnen zijn wat bij een eerdere 
renovatie aangebracht is. 

eerdere renovaties 

De berekening van de energie index gaat uit van een ongerenoveerde woning zoals deze gebouwd is in 
der tijd. Er zal een correctie plaats moeten vinden als er tussentijds reeds geheel of gedeeltelijk 
gerenoveerd is. Het gaat dan met name over het isoleren van de woning. Ook qua installaties moet er 
eventueel nog een correctie plaats vinden aangezien de de eerste keuze van het programma de meest 
voor de hand liggende keuze selecteerd bij de gekozen woning en het bouwjaar. 

overige 
Het invullen van eventuele aanwezige kierdichting is van belang om te voorkomen dat deze dubbel 
meegenomen wordt in de berekening.  

Het aantal inwoners is voornamelijk van belang op het moment dat er naar energieneutraal 
gerenoveerd wordt. Het electra-deel zal dan gecompenseerd moeten worden. Hoe meer bewoners hoe 
meer er gecompenseerd moet worden door middel van bijvoorbeeld pv-panelen. 
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Op het moment dat alle gegevens ingevuld zijn op het invoerblad kunnen deze gegevens verstuurd gaan 
worden. Dit gebeurt doormiddel van het klikken op de ‘versturen’-knop. 

Je komt vervolgens op het uitvoerblad terecht zoals hieronder weergegeven is.  

 
FIGUUR 28: UITVOERBLAD KEUZEHULPMIDDEL 

STAP 2: KIEZEN MAATREGELEN 
� Doel:   maatregelen kiezen waarmee het doel en de strategie gehaald worden 
� Waarom: hiermee worden de effecten van de maatregel weergegeven 
� Wie:  projectmanager 
� Wanneer: tijdens de definitiefase van het project 
� Hoe:  kiezen van de verschillende maatregelen via de pulldown-menutjes 

 

Tijdens deze tweede stap kunnen de verschillende maatregelen gekozen worden voor de verschillende 
gebouwdelen en de installaties. De effecten op de Energie Index, investering, besparing energiekosten, 
klanttevredenheid en comfort worden in de maatregelentabel per maatregel meteen zichtbaar. Met de 
informatieknop achter de pulldown-menutjes kan extra informatie verkregen worden over de des 
betreffende maatregelen. Indien een bepaalde maatregel een andere maatregel negatief beïnvloed 
kan deze niet gekozen worden en zal deze geblokkeerd worden. Een voorbeeld hiervan is in regel 9 de 
kierdichting. Als op het invoerblad ingevuld wordt dat er reeds kierdichting aanwezig is in de woning is 
deze optie geblokkeerd in de maatregelentabel.  

De gegevens die onderscheiden worden zijn: 

� Invloed Energie Index: in deze kolom komt het getal te staan wat verminderd kan worden op 
de eerder berekende Energie Index zodat je in een lagere energieklasse terecht komt. 

� Investering: Dit is het bedrag wat nodig is om de des betreffende maatregel te realiseren in 
de woning. De kosten gaan niet alleen over de maatregel maar ook de aanvullende zaken 
die nodig zijn om de maatregel te installeren in de woning. Te denken valt aan het 
vervangen van bijvoorbeeld het kozijn bij het vervangen van enkelglas naar dubbelglas. De 
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kosten die hier weergeven worden zijn indicatieve kosten welke elk jaar geverifieerd worden 
door RVO. De kosten worden door deskundigen opgesteld zoals aannemers, installateurs en 
branchedeskundigen. 

� Besparing energiekosten: Dit zijn de kosten die op jaarbasis bespaard worden op de 
energierekening bij toepassing van de desbetreffende maatregel. 

� Klanttevredenheid: dit begrip wordt opgesplitst in twee delen namelijk tijdens de renovatie 
en na de renovatie. Tijdens de renovatie gaat het hier over de bouwkundige aanpassingen 
en de uitvoer van de werkzaamheden. Na de renovatie gaat het voornamelijk over de 
regelbaarheid van installaties. 

 
 

� Comfort: De comfortindicatie in het keuzehulpmiddel is gebaseerd op een systeem uit een 
artikel van Cauberg Huygen (zie Bouwwereld 10, 12 mei 2003). Het systeem van Cauberg 
Huygen is passend gemaakt voor het keuzehulpmiddel. Per maatregelenpakket worden 1-5 
sterren toegekend aan het comfort in de woning. Het aantal sterren wordt vastgesteld aan 
de hand van de totaalscore van de tabel 

STAP 3: VASTSTELLEN MAATREGELEN PAKKET 
� Doel:  Beoordelen of de uitvoergegevens stroken met het doel en de strategie 
� Waarom: hiermee wordt de vraag beantwoord waarvoor het keuzemiddel is opgestart 
� Wie: projectmanager 
� Wanneer: tijdens de definitiefase van het project 
� Hoe: controleren en maatregelenpakker printen 

 

In de tabel uitvoergegevens word het totaal weergegeven vanuit de verschillende categorieën. De 
uitkomsten moeten getoetst worden aan het doel en de strategie welke gekozen is.  

STAP 4: MAKEN ENERGIEVERBETERPLAN 
� Doel:  exacte berekening doormiddel van een energieverbeterplan 
� Waarom: met een exacte berekening kan beter inzicht gekregen worden in het project  
� Wie: adviseur 
� Wanneer: na de definitiefase 
� Hoe: met behulp van de vabi-software 

Via het keuzehulpmiddel wordt een indicatieve berekening uitgevoerd. Om het project verder op te 
starten zullen de maatregelenpakket exact doorgerekend moeten worden. Dit gebeurt door een 
adviseur. 

OVERIGE GEGEVENS IN PROGRAMMA 
De overige twee knoppen bovenaan het programma gaan naar de begrippenpagina en de pagina met 
daarop de uitgangspunten voor de berekening. Op deze pagina’s wordt weergegeven hoe de 
berekening tot stand komt en welke uitgangspunten hiervoor gehanteerd zijn. Tevens staat hier extra 
uitleg bij de begrippen voor het geval hier onduidelijkheden in zijn. Deze bladen zijn dan ook zuiver 
ondersteunend en hebben geen invloed op de het daadwerkelijke rekenprogramma. Op de volgende 
pagina zijn twee schermafbeeldingen weergegeven van de pagina’s om een beeld te geven van de 
inhoud. 

Invloed werkzaamheden op klanttevredenheid  

Bewoner hoeft niets te doen 5 

Bewoner verplaatst lichte spullen 4 

Bewoner verplaatst zware spullen 3 

Verhuizen binnen de woning 2 

Tijdelijk verhuizen met terugkeer 1 

Verhuizen zonder terugkeer 0 

Gebruiksgemak maatregelen 

zelfregelend  niet  beïnvloedbaar 5 

zelfregelend eenvoudig beïnvloedbaar 4 

niet zelfregelend  eenvoudig beïnvloedbaar 3 

zelfregelend moeilijk  beïnvloedbaar 2 

Niet zelfregelend moeilijk  beïnvloedbaar 1 
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FIGUUR 29: BEGRIPPEN UITLEG KEUZEHULPMIDDEL 

 
FIGUUR 30: WEERGAVE UITGANGSPUNTEN KEUZEHULPMIDDEL 
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6.4 Toetsing keuzehulpmiddel 

Het doel van het toetsen van het keuzehulpmiddel is , te weten te komen of aan het eerder opgestelde 
programma van eisen voldaan is. Voor het testen zijn verschillende methoden gebruikt welke in de 
volgende subparagrafen nader omschreven zijn: 

� Expertmeeting 
� Toeten op programma van eisen 
� Toetsen aan bestaande programma’s 

6.4.1 Expertmeeting 
Om de werking van het keuzehulpmiddel en de gebruiksvriendelijkheid te testen is er een expertmeeting 
georganiseerd. Aan deze expertmeeting hebben twee adviseurs van Atriensis deelgenomen, en een 
projectmanager en twee projectleiders van ‘thuis. De projectmanagers van ‘thuis zijn de gebruikers van 
het hulpmiddel en de adviseurs van Atriensis zijn uitgenodigd in verband met hun kennis op het gebied 
het maken van maatwerkadviezen voor de verschillende projecten van ‘thuis.   

Tijdens deze meeting werd geen volledig werkend hulpmiddel getoond, voor alle type woningen, maar 
alleen een principe uitwerking.  

Belangrijke conclusies na deze meeting waren: 

� Op het invoerblad dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat eventuele reeds 
uitgevoerde renovaties verwerkt kunnen worden op de standaard woning zodat er een 
realistisch beeld ontstaat van de ingevoerde woning. Dit is vervolgens ook verwerkt in 
het keuzehulpmiddel. 

� De meningen van de projectleiders waren verdeeld over het moment van gebruiken van 
het keuzehulpmiddel. In het huidige proces wordt namelijk meteen advies gevraagd bij 
Atriensis en worden maatwerkrapporten opgesteld. Het keuzehulpmiddel zou dan 
dienen als mogelijkheid om na het energieverbeterplan nog te kijken wat de andere 
mogelijkheden zijn en daarna eventueel een aangepast maatwerk advies vragen. 
Vanuit het vooronderzoek bleek echter dat juist bij de definitiefase een kennis te kort 
aanwezig is die adequaat ingevuld moet worden. Mogelijk kan het hulpmiddel op 
beide momenten ingezet worden voor extra inzicht echter is blijft het uitgangspunt de 
definitiefase in het renovatieproces. 

� Tevens is er gekeken of dat de basis van dit hulpmiddel niet een communicatietool zou 
kunnen zijn naar de huurder waarvan de woning gerenoveerd gaat worden. Hiervoor 
zou dan nog wel het een en ander aangepast en uitgebreid moeten worden. Dit valt 
buiten het afstudeeronderzoek.  

� Atriensis is van mening dat in principe alle soortgelijke woningen op een zelfde manier 
gerenoveerd kunnen worden en dit dus projectonafhankelijk is. Dit is dan ook de quick-
win benadering. Bij ‘thuis willen projectmanagers nog wel eens wat meer alternatieven 
doorgerekend hebben om hier een beeld bij te krijgen zou het keuzehulpmiddel kunnen 
ondersteunen. Er wordt binnen een wooncorporatie soms bewust voor andere 
maatregelen gekozen om bijvoorbeeld in de toekomst niet het probleem te hebben dat 
overal een product vervangen dient te worden in de totale woningvoorraad omdat 
blijkt dat dit product slecht is voor de volksgezondheid.  

� De deelnemers konden de uitkomsten niet toetsen en bepalen of deze realistisch waren. 
In dit rapport wordt de juistheid aangetoond. 
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6.4.2 Toetsen aan bestaande programma’s & werkwijze 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van het keuzehulpmiddel vergeleken van de bestaande 
programma’s.  

INDICATIEF / EXACTE BEREKENING: 
Indicatieve programma’s naderen de werkelijkheid wel maar kunnen toch behoorlijk afwijken. De 
snelheid van het invullen van een dergelijk programma om zo een uitkomst te krijgen om een denkrichting 
aan te geven maken dat deze programma’s wel interessant zijn. De indicatieve programma’s zijn in de 
markt om snel feeling te krijgen met een project. Indicatieve programma’s zijn dan ook zeker geen 
vervanger van de exacte programma’s. Zoals eerder aangegeven in dit rapport vergt een exact 
programma meer kennis van het project wat je in een voorfase van een renovatieproject nog niet hebt 
en ook nog niet wilt hebben. Hier zijn de indicatieve programma’s dan ook voor gemaakt.  

DATABASE GEBRUIK 
Zowel de Vabi-software als de energiebesparingsverkenner maken gebruik van de database van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarbij weer op te merken valt dat Vabi hier meer van 
gebruikt dan de energiebesparingsverkenner. Doordat het keuzehulpmiddel net wat meer informatie van 
de gebruikte maatregelen weergeeft zal deze wat betreft het gebruik van de database er tussen 
invallen.  

ZICHTBAARHEID UITKOMSTEN 
Zowel Vabi als de energiebesparingsverkenner laten na de keuze voor de maatregelen een soort van 
eindrapport/eindconclusie zien. De berekeningen die hier tussen door zitten zijn niet zichtbaar even als 
de individuele eigenschappen van maatregelen. In de energiebesparingsverkenner zijn dit juist 
toegevoegde zaken zodat beter getoetst kan worden of tevens je doel en strategie behaald worden 
met het gekozen maatregelenpakket. 

Conclusie is dat er een heel duidelijk verschil zit tussen indicatieve software en exacte software. 
Afhankelijk wat je doel is met de uitkomsten, je kennis van de pakketten, tijd en budget moet je kiezen 
welke software je gaat gebruiken. 

Op de volgende pagina’s zijn de resultaten weergegeven van mijn vergelijkingsonderzoek onder de 
verschillende programma’s. Zoals eerder aangegeven kan deze data niet rechtstreeks met elkaar 
vergeleken worden. 

 

FIGUUR 31: UITKOMST BEREKENING ENERGIEBESPARINGSVERKENNER 
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Onder: Keuzehulpmiddel 

 

FIGUUR 32: UITKOMST BEREKENING KEUZEHULPMIDDEL 

Uitkomsten vanuit vabi-software verwerkt in een maatwerkrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGUUR 33: UITKOMST BEREKNING EPA-SOFTWARE VABI 
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In deze resultaatweergaven van de verschillende programma’s is het verschil goed te zien waar elk 
programma de nadruk op legt. De twee indicatieve programma’s hebben bij beiden op het 
resultaatscherm de mogelijkheid om een maatregel aan te passen en direct het onderlinge verschil te 
zien. De vabi-software geeft een soort van samenvatting weer met daarin verschillende varianten 
opgenomen.  Het wijzigen van bepaalde maatregelen gebeurt elders in het programma waarna een 
nieuwe rapportage gemaakt kan worden. 

6.4.3 Toetsen op programma van eisen 
In paragraaf 6.2 zijn de eisen weergegeven waaraan het keuzehulpmiddel dient te voldoen. In het kort 
zijn deze hieronder nog even herhaald: 

1. intuïtief 
2. gestructureerde vergelijking van de maatregelen. 
3. Het maken van een aantal maatregelenpakketten naast de 9 quick-wins. 
4. aanvulling zijn op de werkwijze binnen Woonstichting ‘thuis. 
5. Geeft objectieve informatie over de verschillende maatregelen op het gebied van 

invloed Energie Index, investering, besparing energiekosten, invloed klanttevredenheid 
en comfort. 

6. Maatregelen die elkaar negatief beïnvloeden kunnen niet gecombineerd worden. 
7. De uitkomst van de Energie Index mag maximaal +/+ 0,05 en -/- 0,05 zijn ten op 

zichtte van het energieverbeterplan. 
 

PUNT 1: VOLDOET  
Tijdens de expertmeeting bleek dat duidelijk is wat de bedoeling van het hulpmiddel is en waar je op 
moet klikken. Door spelenderwijs door de tool te gaan is snel duidelijk hoe het werkt. Door toevoeging 
van de i-knoppen op het uitvoerblad kan ook nadere informatie gekregen worden. 

PUNT 2: VOLDOET  
Uit de opzet van de tool blijkt dat er gestructureerde informatie verkregen zou kunnen worden. Echter 
vanwege het ontbreken van een database welke gekoppeld is aan de tool is dit nog niet in de praktijk 
zichtbaar. Voor dit afstudeerrapport is dit overigens voldoende. Er is aangetoond dat het kan werken 
doormiddel van de gemaakte prototype. 

PUNT 3: VOLDOET 
Op een blad is zichtbaar wat het gekozen maatregelenpakket is en de daarbij behorende 
eigenschappen. Wat gemist wordt is een print of exporteerfunctie zodat een aantal maatregelpakketten 
echt naast elkaar gelegd kan worden. Dit valt echter buiten het kader van het afstudeeronderzoek. 

PUNT 4: VOLDOET 
Door de projectmanagers van ‘thuis wordt het product gezien als aanvulling en informatiebron tijdens het 
opstarten van een nieuw renovatieproject. Doordat het geen ingewikkeld programma is en snel 
inzichtelijk is wat de invloed van een maatregel is, is de verwachting dat het programma op meerdere 
tijdstippen tijdens het renovatieproces ingezet kan worden.  

PUNT 5: VOLDOET  
De mogelijkheden zijn ingebouwd in het programma echter vanwege het feit dat dit nog een prototype 
is en er nog geen database aan hangt van een onafhankelijke organisatie zoals de database van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn nog niet alle getallen welke weergegeven worden 
betrouwbaar.  

PUNT 6: VOLDOET NIET 
Dit is pas geheel realiseerbaar als er een database aan de tool hangt. Het principe is al wel zichtbaar 
gemaakt bij het onderwerp kierdichting. Zodra er een database aan de tool hangt kan je zaken gaan 
uitsluiten. Het programmeren van een definitief hulpmiddel met database valt buiten het kader van dit 
onderzoek. 
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PUNT 7: VOLDOET  
Uit het energieverbeterplan komt een Energie Index van 1,32 en uit de energiebesparingsverkenner een 
Energie Index van 1,34. Vanuit het keuzehulpmiddel komt een Energie Index van 1,39 (0,053). Hiermee 
komt de energiebesparingsverkenner wel binnen de gestelde marge en het keuzehulpmiddel niet. De 
afwijking is echter dusdanig minimaal dat een dergelijke afwijking in de definitiefase van een 
renovatieproject akkoord is.  

Echter moeten hier een aantal kanttekeningen bij geplaatst worden. De ingevoerde gegevens is namelijk 
bij de 3 verschillende programma’s niet geheel gelijk. Daarbij rijst wel de vraag hoe exact wil je het 
kunnen invoeren. Het keuzehulpmiddel en de energiebesparingsverkenner zijn natuurlijk beiden 
indicatieve programma’s terwijl voor het energieverbeterplan gebruik gemaakt wordt van vabi-software 
wat een exact programma is. 

Dit punt is opgenomen in het programma van eisen zodat het keuzehulpmiddel zo dicht mogelijk bij de 
exacte berekening uitkomt. Als je namelijk kijkt naar de schaalverdeling van de energie-index zie je dat 
bij een verschil van 0,01 punt je in een ander energielabel terecht kunt komen. Door een kleine afwijking 
tussen indicatief en exact te realiseren verhoog je de betrouwbaarheid van het keuzehulpmiddel. 
Voornaam is om je als projectmanager te realiseren dat als je uitkomst van het keuzehulpmiddel dicht bij 
een grenswaarde van een energielabel zit dit na exacte berekening dus net een ander energielabel kan 
opleveren. Ook hiervan is valt op te merken dat dit in de definitiefase akkoord is zolang de 
projectmanagers zich er maar bewust van zijn. 
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7. Conclusies en aanbevelingen  

7.1 Conclusies 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel om de woningen van project 
Jagershoef klantgericht te renoveren van Energielabel E naar Energielabel A++ waarbij de invloed van 
de verschillende componenten zichtbaar is voor de invloed op de Energie Index, totale 
investeringskosten, besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en de invloed op het comfort van 
de woning. 

Het keuzehulpmiddel is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek naar de verschillende ontwikkelingen 
die op dit moment plaats vinden in de markt, bij andere woningcorporaties en de regels vanuit de 
overheid.  Het keuzehulpmiddel is een prototype geworden, waar wel alle facetten vanuit de 
doelstelling ingebouwd zijn.  

Uit toetsing blijkt dat het een product is, wat in de definitiefase door de projectmanagers snel te 
gebruiken is om binnen een wooncorporatie om meer inzicht te krijgen in het te renoveren project en de 
mogelijkheden die er zijn door verschillende maatregelen te combineren. Inzichtelijk is gemaakt welk 
rendement elke maatregel integraal oplevert op het gebied van Energie Index, totale investeringskosten, 
besparing van de energiekosten, klanttevredenheid en de invloed op het comfort. De woonstichting ‘thuis 
heeft daarmee een aanvulling op hun tools voor informatievoorziening voor hun projecten. 

7.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

� Uitgebreider vooronderzoek naar de renovatieprocessen binnen een woningcorporatie. 
� Het hulpmiddel completeren met een database en testen op meerder projecten met 

verschillende woningtypen. Tevens kijken of er 1 totaal renovatieproject ingevoerd kan 
worden met verschillende woningtypen en aantallen van woningen. 

� Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het hulpmiddel tevens te gebruiken als 
communicatiehulpmiddel naar de huurders toe.  

 

7.3 Reflectie  

Na een drukke periode waarin werken, studeren en een privéleven elkaar soms danig in de weg zaten 
komt er zo toch een einde aan het afstudeerproject.  

Het afstuderen is al met al een hele enerverende periode waarbij je zo je ups en downs hebt. Echter 
door de goede begeleiding en de steun van familie, vrienden en collega’s werden aan de downs altijd 
weer een positieve boost meegegeven.  

Mijn TU/e-periode maar ook studententijd wordt met dit project afgesloten. Een tijd waarin van alles 
gebeurd is en waarin ik heb laten zien dat ik een doorzetter ben. Ik kijk terug op een leerzame tijd 
waarin ik naast bouwkundig zaken ook mezelf beter heb leren kennen. Ik heb genoten van deze periode 
maar ben nu toch ook echt toe aan een ander type leven.  

Lekker werken en me inzetten voor de maatschappij en mijn medemens, dat is waar ik me de komende 
tijd mee wil bezighouden. Ik ga hiermee een fijne tijd tegemoet waarin ik nog altijd veel zal leren alleen 
dan met minder tijdsdruk. Het volgende gezegde kan ik me dan ook helemaal in vinden: Wat men moet 
leren doen, leert men door het te doen. 
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Begrippenlijst 

� Comfort: De toename van genoegen, gevoel van welzijn in de woning na de renovatie. 

� Determinant: element dat of omstandigheid die bepalend is 

� Doel: iets wat je probeert te realiseren / wilt bereiken 

� Energie-Index: Voor de woning wordt een Energie-Index berekend. Deze bepaalt in welke 
labelklasse de woning valt. Het getal geeft de Energie-Index van een gebouw aan. Deze wordt 
berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een 
gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag. 

� Energielabel: Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is waarbij label G het 
laagste is dus energie onzuinig en label A++ het energiezuinigst 

� Informatiebehoefte: dat wat je wilt weten 

� Integraal: alles omvattend/ in zijn geheel 

� Investering: De kosten die nodig zijn om een maatregel te realiseren. Dit omvat alle kosten, 
materiaalkosten en arbeidsloon, van voorbereiding tot en met uitvoering. 

� Klanttevredenheid: dit is de beleving ten aanzien van bepaalde situaties, klantencontacten en de 
onderneming in haar totaliteit. 

� Kosten: de investering die gedaan moet worden door de woningcorporatie en de kosten die de 
huurder verrekend krijgt in een eventuele huurverhoging doormiddel van een verrekening van de 
energiebesparingkosten. 

� Maatregel: Een toe te passen systeem waaraan specifieke eidsen gesteld zijn om een woning te 
kunnen renoveren. 

� Renoveren: is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, 
waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 

� Strategie: plan om iets te bereiken 

� Specifieke investering voor energiebesparing  Er wordt onderscheid gemaakt tussen:  

o De totale investering – dit zijn álle kosten die nodig zijn om de maatregel te realiseren. Dit omvat 
alle kosten, materiaalkosten en arbeidsloon, van voorbereiding t/m uitvoering.  

o De specifieke investering voor de energiebesparing – dit zijn alléén de kosten die nodig zijn om 
de energiebesparing te realiseren. 
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Bijlage 1: Geschiedenis Woningbouwverenigingen 

Aan het einde van de 19de eeuw is het verhuren van kelderwoningen en het bouwen van krotten zeer 
lucratief. Een krot was twee maal zo winstgevend als het investeren in een normale burgerwoning. De 
bouwtechnische staat van veel woningen was slecht. Volgens de overheid zijn de mensen zelf 
verantwoordelijk voor hun huisvesting. Langzaam aan begint men te beseffen dat de krotten het ontstaan 
van cholera en tyfus bevorderen. De gemeenten waren beperkt om in te grijpen en konden dit alleen op 
grond van de bedreiging van de volksgezondheid. Binnen de gegoede burgerij kwam een stroming op 
gang om gezonde arbeiderswoningen te gaan bouwen. Om de plannen uit te voeren was het 
uitgangspunt dat de exploitatie op zijn minst kostendekkend moest zijn. Bij het ontwerpen van de 
woningen werd niet alleen gelet op voldoende licht en ventilatie maar ook dat de toegepaste 
materialen een hygiënische levensstijl zouden bevorderen. Op deze manier werd in 1852 de eerste 
woningbouwvereniging opgericht in Amsterdam. Toen de woningbouwverenigingen begonnen hadden 
architecten nauwelijks kennis over het ontwikkelen van dergelijke woningen. Er werden nieuwe normen 
gesteld voor de bouw en het beheer van deze arbeidswoningen.  

Met het aannemen van de Woningwet en het ontwerp van de Gezondheidswet in 1901 werd door de 
rijksoverheid het kader van het huisvestingsbeleid vast gesteld. De uitvoering hiervan ligt bij de 
gemeenten. De woningwet van 1901 is het raamwerk voor de woningcorporaties zoals we deze nu 
kennen. De wet maakt het mogelijk om aan particuliere instellingen rijksvoorschotten en jaarlijkse 
bijdragen toe te wijzen voor het bouwen van woningen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze 
organisaties worden alleen als ‘toegelaten instelling’ erkend als zij uitsluitend werkzaam zijn in het 
belang van de volkshuisvesting én op non-profit basis opereren. Eventuele exploitatieoverschotten dienen 
opnieuw in het belang van de volkshuisvesting besteed te worden. Deze basisvoorwaarden gelden nog 
altijd. (www.huurdersvereniging-amsterdam.nl)  

In 1913 werd de Nationale Woningraad opgericht, een federatie van woningbouwverenigingen en 
gemeentelijke woningbedrijven. In dat jaar waren er 301 toegelaten woningbouwverenigingen. Tot de 
jaren twintig en dertig hadden de woningbouwverenigingen opzichteressen in dienst, deze selecteerden 
de bewoners en hielden toezicht op de bewoning. Tussen 1900 en 1940 werden 1 miljoen zogenaamde 
woningwetwoningen gebouwd. Voor de Tweede Wereldoorlog financierde de overheid de bouw van 
zogenaamde 'woningwetwoningen' meestal door middel van een rijksvoorschot. Dit rijksvoorschot moest in 
50 jaar terugbetaald worden. In de crisisjaren werd de looptijd verlengd van 50 tot 75 jaar. Na de 
Tweede Wereldoorlog, werden de benodigde gelden door middel van een gemeentelijke lening of een 
gemeentelijke garantie verstrekt. 

Omstreeks 1955 waren er bij de Nationale Woningraad ruim 700 woningcorporaties aangesloten. De 
woningbouwverenigingen bouwden oorspronkelijk allereerst voor hun eigen leden. Zij hadden vaak de 
'geestelijke verheffing van de arbeider' als doel. Later, zo ongeveer na 1960, veranderde de relatie 
tussen vereniging en leden tot louter een verhuurder-huurder relatie. De relatie werd losser en zakelijker. 
Na 1966 werd gesteld dat een woningbouwvereniging niet alleen voor haar eigen leden moet bouwen, 
maar voor de samenleving als geheel. Tussen 1947 en 1985 steeg het woningbezit van de 
woningbouwverenigingen van 196.000 tot 1.607.000 woningen, hiermee steeg het aandeel van de 
woningbouwverenigingen in het totale woningbezit van circa 9% tot 30%. 

Vanaf 1988 verstrekte de regering geen woningwetleningen meer. Voortaan moesten de 
woningbouwverenigingen de financiering van nieuwbouwprojecten via de kapitaalmarkt realiseren. 
Hierbij werden (en worden) vaak garanties verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Tegelijk met de invoering van de huurliberalisatie (voor een klein deel van de woningen) 
in 1994 werd een groot deel van de verenigingen verzelfstandigd, de zogeheten "bruteringsoperatie", 
zij kregen sindsdien geen leningen en subsidies meer van het Rijk, maar hielden wel de wettelijke plicht 
om te zorgen voor goede en betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen, deze groep betreft 
ongeveer 30% van alle huishoudens in Nederland. In 2000 was het totale woningbezit van de 
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corporaties 2,36 miljoen woningen, dit grote aantal woningen konden de corporaties in het verleden 
(voor 1994) opbouwen met financiële steun van de overheid. 

Eind jaren negentig en begin deze eeuw hadden de woningcorporaties een grote verantwoordelijkheid 
gekregen van de overheid voor het functioneren van de totale woningmarkt in Nederland, zoals 
doorstroming van sociale huurwoningen naar koopwoningen, die blijkens regelmatig terugkerende kritiek 
op hun functioneren niet altijd door het grote publiek werd begrepen. De taken van de corporatie 
werden via een aanpassing van het Besluit Beheer Sociale Huursector verder uitgebreid en strekten zich 
nu uit naar het behoud van de leefbaarheid in wijken en buurten als ook een grotere betrokkenheid bij 
het beheer van maatschappelijk vastgoed.  

Op dit moment komt er een nieuwe stroming op gang waarbij de rijksoverheid van de woningcorporaties 
verwacht dat zij terug gaan naar hun basistaken. Woningcorporaties (woningbouwverenigingen of 
woonstichtingen) bouwen, beheren en verhuren betaalbare woningen. Ook ondernemen zij activiteiten om 
de leefbaarheid te verbeteren in de buurten waar hun woningen staan. De rechten en plichten van 
woningcorporaties staan in het Besluit beheer sociale-huursector. Woningcorporaties moeten er voor 
zorgen dat hun financiën op orde zijn en blijven. De regels hiervoor zijn aangescherpt.  

Ongeveer 75% van de 3 miljoen huurwoningen in Nederland is van woningcorporaties. De huurwoningen 
met een huur tot € 699,48 (peildatum 2014), de zogenoemde sociale huurwoningen, zijn vooral bedoeld 
voor mensen met een inkomen tot € 34.678(peildatum 2014). Dat staat in de tijdelijke regeling voor 
staatssteun aan woningcorporaties. Dit wordt ook geregeld door de herziende Woningwet die op 5 juli 
2012 door de Tweede Kamer is aangenomen.(www.rijksoverheid.nl)  
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Bijlage 2: De jaren 60 woning  

Algemeen 
De woningbouw van de jaren '50 en '60 kenmerkt zich vooral door standaardisatie en een hoge 
productie. In deze periode heeft het productieproces grote invloed op de volkshuisvesting. De jaren '60 
is de tijd van de echte grootschaligheid. Bij de productie ligt de nadruk op efficiëntie en 
kostenbeperking. Men probeert het aantal types woningen zoveel mogelijk te beperken. De uitwerking 
hiervan is de publicatie van zogenaamde keuzeplannen. Een keuzecommissie beoordeelde ingediende 
bouwplannen en stelde deze beschikbaar voor andere woningbouwverenigingen. In totaal zijn er in heel 
Nederland zo'n 40.000 keuzeplanwoningen gebouwd, het zijn de typische jaren '60 rijtjeswoningen. 
Naast deze ontwikkelingen is er ook een tendens de uniformiteit te doorbreken. Architecten proberen 
binnen de marges variaties aan te brengen door ongebruikelijke woningtypen te bouwen, veel groen in 
te plannen of de bebouwing aan te passen aan de omgeving. 
(http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/periodes.html)  

De serie van honderd vormde voor de meeste van de systemen 
de ondergrens. Alleen enkele stapelbouwsystemen van 
eengezinswoningen hadden een ondergrens van vijfentwintig. 
Echter, het optimum bedroeg veelal honderdvijftig tot 
tweehonderd woningen. De omvang van de woningcomplexen uit 
die periode lag in die orde van grootte. 
De systeemwoningen hebben voor die periode een belangrijke 
bijdrage geleverd. Het waren ruime woningen, technisch volledig 
uitgekristalliseerd en met ca. een halvering van de arbeid op de 
bouwplaats. De bouw van een systeemwoning van gemiddeld 
ca. 345 m3 had ca. 650 mensuren op de bouwplaats nodig, 
tegen traditioneel 1.000 tot 1.500 uren. 
De grenzen van de mogelijkheden werden bereikt toen variatie de boventoon ging voeren. Deze omslag 
naar meer vormvariatie was met de aanwezige bouwsystemen niet te maken. Ook in de latere periode 
stuitte de bouwwijze met grote elementen gauw op de grenzen van de gewenste aanpassingen op 
projectniveau.  
In de periode tussen 1950 en 1980 en nu is er veel veranderd. De ICT, in combinatie met vernieuwde 
samenwerkingen, heeft ertoe bijgedragen dat de serie van één binnen handbereik kwam. De herhaling 
die nodig is, kan op een ander schaalniveau plaatsvinden. Zeker voor de bestaande bouw, waar de 
wensen op woningniveau divers kunnen zijn, zal dit de leidraad voor het aanbod moeten worden, ofwel 
de combinatie van standaardisatie met maatwerk. (Documentatie Systeemwoninhrn ’50-‘75) 

De Smit Systeemwoning 
Binnen de systeembouw bestonden verschillende werkwijzen en technieken. Wat ze allemaal gemeen 
hadden om officieel onder de noemer ‘systeembouw’ te vallen, was dat ze een zekere mate van reductie 
in de uitvoering moesten hebben. Was dat er niet, dan kregen ze ook geen keurmerk van Ratiobouw. 
Het eerste voordeel van een systeem was natuurlijk dat er minder (geschoolde) arbeidsuren op de 
bouwplaats nodig waren en daarmee gunstiger in de prijs konden zijn. Bovendien waren de 
mogelijkheden voor opdrachtgevers van officiële systemen grotere, aangezien deze binnen de 
woningbouw contingenten minder zwaar meetelden. Met deze voordelen in het achterhoofd loonde het 
om te zoeken naar een geschikte oplossing voor de bouwopgave. 
 
SYSTEEM SMIT 
Een van de oplossingen werd gevonden in het Smit-systeem. Dit 
systeem werd vanaf 1959 toegepast. Het betreft eigenlijk alleen een 
industrieel casco, de buitenzijde werd nog steeds op een traditionele 
manier gemetseld. Het casco bestond uit betonelementen die op de 
bouwplaats gesteld werden op nokken. Er kwamen woningen voor met 
betonnen vloeren, maar ook met houten vloeren. In dit laatste geval 
waren er inkassingen in het element gemaakt. De stabiliteit volgde uit 
het aanstorten van de betonnen vloeren en de wandelementen, of bij 
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de houten balken met behulp van boutverbindingen. De elementen waren verdieping hoog en maximaal 
4,50 m diep. De dikte bedroeg 10 cm voor een enkele wand en 20 centimeteer voor een 
woningscheidende wand. De gevels bestonden uit smalle betonelementen, voorzien van metselwerk, maar 
het grootste deel werd opgevuld met een pui. Hiermee varieerde het uiterlijk niet veel van de 
traditionele woningen op dat moment.  

Bijzonder 
In eerste instantie lijkt Smit helemaal niet zo’n bijzonder systeem. Toch werden er in totaal ongeveer 
9.000 woningen gebouwd. De piek lag, zoals bij zoveel systemen, rond de periode 1965-1968, daarna 
nam het aantal af. Smit concentreerde zich met name op de premie- en vrije sector (de premiesector in 
het bijzonder), al kwamen ook projecten buiten deze sectoren voor. De omvang van de projecten was 
vaak kleiner dan de bij de projecten met sociale huurwoningen. Daar werden dan ook andere 
systemen voor gebruikt, zodat per keer wel 6 tot 7 honderd woningen gerealiseerd konden worden. Bij 
het Smit-systeem bedroeg de gemiddelde projectgrootte 32 woningen. Het grootste gerealiseerde Smit-
project betreft 136 woningen in Eckart in Eindhoven. Bij een dergelijke kleinschalige omvang was groot 
materieel te duur. Vandaar dat er met een relatief lichte kraan werd gewerkt. 
 

Organisatie 
De organisatie van dit systeem was 
afwijkend. Er was niet een fabriek die alles 
leverde, maar het betrof een systeem waar 
verschillende aannemers gebruik van konden 
maken. Het moesten wel aannemers zijn die 
‘arbeidsbesparend’ konden bouwen, zoals 
Panagro of Kerstens. De promotor van het 
systeem was Nationaal Grondbezit N.V., 
een partij die vandaag de dag nog steeds 
bestaat en zich toelegt op de aankoop van 
grond. Het bouwen was dan met name een 
middel om de grond te verkopen. Omdat er 
geen eigen fabriek was, werden de elementen ingekocht bij een andere fabriek, in dit geval 
Schokbeton, een grote producent van betonelementen. Zij hadden onder meer een eigen systeem, maar 
leverden ook voor het BMB-systeem (vloeren), GBS-systeem en voor kleinere systemen zoals Azet en 
Raatbouwsysteem. Uiteindelijk ging men met het eigen Schokbeton H-1 de markt op, waarvan er naar 
schatting 4.000 woningen gebouwd werden. Ondanks dat er meer dan 85 systemen op de markt waren, 
kwamen er zeker geen 85 fabrieken voor. Met name kleinere systemen kochten hun onderdelen in bij 
een andere fabriek of leverancier. Door de geringe projectomvang en doordat verschillende bouwers 
hiervan gebruik konden maken, is het Smit-systeem een van de meest verspreide systemen. Er zijn meer 
dan 200 projecten gebouwd volgens dit systeem en dan verspreid door heel Nederland: van Groningen 
tot Zeeland en van Noord-Holland tot Zuid-Limburg. 

Indeling 
De typische Smit-woningen werden 
gekenmerkt door de gevelvullende pui en 
de (traditioneel) gemetselde penanten. De 
woningen werden uitgevoerd als 
doorzonwoning, Nederlands meest 
voorkomende woningtype. Dit betekende 
dat achter de pui de woonkamer schuil 
ging, die doorliep tot aan de achtergevel. 
De tweede beuk huisvestte de hal, de 
trap, het toilet en de keuken. De laatste 
(en grootste) variant van deze woningen 
was 7,90 m diep en 6,50 m breed. Dit 
was opgedeeld in twee beuken: 3,75 m 
voor de woonkamer en 2,45 m voor de keuken. Dit werd naar boven toe in dezelfde beukmaten 
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doorgezet. Het resulteerde in 4 slaapkamers en een volledig inpandige douche op de verdieping. De 
zolder was met een vaste trap bereikbaar. De afmetingen van de woningen volgden voornamelijk de 
richtlijnen van die tijd. Na de invoering van V&W 1965 werden de woningen groter, met een inhoud van 
370 m³, terwijl de eerste typen van deze woningen slechts 270 en 340 m³ groot waren.  

Aanpassingen 
Voor die tijd waren het passende woningen, met name in de premiekoopsector. Ook vandaag de dag 
zijn het woningen die in trek zijn. De nadelen betreffen de inpandige douche, die naar de huidige 
maatstaven te klein is. Echter met het verplaatsen van de douche naar een van de slaapkamers is dit te 
verhelpen. Daarmee kan een van de slaapkamers ook vergroot worden. Beneden is er met 28 m² een 
ruime woonkamer. Maar aanvullende wensen kunnen ingevuld worden met behulp van een 
uitbouw. Met deze opties om de kwaliteit aan te passen naar de omstandigheden van vandaag de dag, 
bieden de Smitwoningen genoeg potentie voor de komende jaren. (www.bestaandewoningbouw.nl/) 
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Bijlage 3: Scenario’s voor huurverhoging bij energiebesparing door Atriensis (10-12-2012) 

Huurverhoging 
Door de grote onzekerheid over de haalbaarheid van de voornemens van de huidige regering 
Rutte II gaat dit rapport uit van de huidige regelgeving. De plannen om de maximaal redelijke 
huurprijs te koppelen aan de WOZ-waarde en om verhuurders in staat te stellen bij zittende 
huurders een meer dan inflatievolgende jaarlijkse huurverhoging in rekening te brengen zal 
grote gevolgen op de rekenmethode in dit rapport hebben. 
Een woningcorporatie heeft in principe twee momenten om een huurverhoging te realiseren 
ter dekking van de meerinvestering van energiebesparing: 

� Bij de zittende huurder  
� Op een later moment door (aanvullende) verhoging bij mutaties  

Huurverhoging bij zittende huurders is gebruikelijk afgeleid van de hoogte van de verwachte 
energiebesparing. Dit sluit ook aan bij de afspraken van het Convenant Energiebesparing 
Huursector van 28 juni 2012. Toestemming van individuele huurders is vereist om maatregelen 
door te voeren. Vanaf een deelname van 70% zijn er volop mogelijkheden om de overige 
huurders tot deelname te verplichten. Zolang de huurder vervolgens op hetzelfde adres blijft 
wonen, stijgt de huurprijs jaarlijks op 1 juli met de inflatie van het voorgaande kalenderjaar. 
Bij de aanvullende verhoging bij mutaties is er geen instemming van de individuele huurder 
vereist. De nieuwe huurder accepteert de woning immers wel of niet. Bepaling van de 
huurprijs gebeurt nu over het algemeen aan de hand van een vraaghuurpercentage van de 
maximaal redelijke huurprijs gebaseerd op de woningwaardering en niet aan de hand van de in 
een verder verleden doorgevoerde energiebesparing. De huurtoeslaggrens vormt normaal 
gesproken de bovengrens. De nieuwe huurder heeft in zijn woning bovendien geen vergelijking 
met eerdere energienota’s op datzelfde adres. 
 
ZITTENDE HUURDER 
Berekening huurverhoging 

Er zijn meerdere manieren om de huurverhoging voor zittende huurders te bepalen. Zo zijn er 
corporaties die een link leggen tussen meerkosten en huurverhoging. Of corporaties hanteren 
een huurverhoging per labelstap. En weer andere corporaties leggen een link tussen de 
huurverhoging voor zittende huurders en extra woningwaarderingspunten. 
Meest gebruikelijke methode is toch om de huurverhoging vast te stellen als percentage van de 
berekende en dus ook verwachte gemiddelde energiebesparing. Voordeel hiervan is dat –mits 
goed berekend- zittende huurders gemiddeld op complexniveau per saldo geen hogere 
woonlasten (huur plus energielasten) krijgen als gevolg van de ingreep. Dit sluit ook aan bij 
artikel 3 lid 1 van het Convenant Energiebesparing corporatiesector: 
 

 

Van groot belang is om de verwachte energiebesparing zorgvuldig te bepalen. De gebruikelijke 
rekenmethode volgens de ISSO 81.1, de basis voor energielabels, levert in veel situaties te 
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hoge theoretische verbruiken op en daarmee een te positieve verwachting van besparingen. 
Deze berekeningen dienen bij voorkeur ‘gefit’ te worden op basis van inzicht in de werkelijke 
energieverbruiken in de bestaande en ongeïsoleerde toestand. Hoe deze te achterhalen? 
Enkele opties: 

� Bij eigen collectieve installaties zijn verbruiksgegevens bij de corporatie zelf bekend 
� Geanonimiseerd opvragen van verbruiksgegevens bij het netwerkbedrijf, of 
� Opvragen van afrekeningen bij bewoners zodat een betrouwbare steekproef ontstaat 

 

Benadering zittende huurders 

De wijze van presenteren van het aanbod aan zittende huurders is erg bepalend voor de vraag 
of de corporatie handen op elkaar krijgt. Enkele adviezen. Toon bij voorkeur aan zittende 
huurders alleen de totale en ongedeelde huurprijs en verwachte energiebesparing voor het 
totale aanbod voor hun eigen woning. Dus niet opknippen: noch in het plan, noch in bedragen 
voor huurverhoging en verwachte besparing. De huurverhoging gaat gelijktijdig in bij alle 
woningen van een complex met ingang van de eerste maand volgend op de maand waarin de 
laatste woning van het complex opgeleverd wordt. Twee overwegingen hierbij: 

� Toekenning in bepaalde situaties van een ongemakkenvergoeding 
� Hantering van een soort huurgewenning. Bijvoorbeeld het eerste jaar kwijtschelding, het 

tweede jaar 50% en ingaande het derde jaar 100%. Dit vanuit het argument dat 
huurders zich in de overgangsperiode kunnen laten overtuigen van comfortvoordelen en 
energiebesparing, eventueel in combinatie met een vorm van woonlastenwaarborg  

 
Als huurgewenning afwezig blijft, vindt verlaging van het voorschot voor de energienota bij 
voorkeur plaats op het moment dat de huur verhoogd wordt door de woningcorporatie met 
hetzelfde bedrag als die huurverhoging. Bij eigen collectieve installaties heeft de corporatie dit 
zelf in de hand. Betrekken huurders energie van derden, dan dienen zij die voorschotverlaging 
zelf bij hun energieleverancier aan te vragen. Soms vervalt de bij een NUTS-bedrijf gehuurde 
geiser of elektrische boiler. Ook hiervoor geldt dat huurders deze in principe zelf moeten 
opzeggen. De corporatie kan hierbij ondersteunen of faciliteren nadat bewoners op de 
akkoordverklaring hierom verzocht hebben. 
 
Door huurverhoging is het denkbaar dat sommige huurders recht krijgen op huurtoeslag of 
meer huurtoeslag. Dit dienen zij zelf bij de Belastingdienst aan te vragen. Ook hiervoor geldt 
dat de woningcorporatie hierbij kan ondersteunen of faciliteren nadat bewoners op de 
akkoordverklaring hierom verzocht hebben. 
 
Garantie voor huurders op de verwachte energiebesparing? De woonlastenwaarborg 
garandeert dat de besparing hoger is dan de extra huur voor de gemiddelde woning in een 
complex. Voor deze optie moeten jaarlijks de gemiddelde gas- en elektraverbruiken bij het 
netwerkbedrijf opgevraagd worden.. Het is namelijk de bedoeling dat op complexniveau het 
gemiddelde gas- en elektraverbruik gedurende de periode van het laatste volledige meetjaar 
voorafgaande aan de start van de ingreep tot en met het eerste volledige meetjaar na afloop 
van de oplevering van de laatste maatregelen opgevraagd wordt. Daarnaast is het verstandig 
om een protocol op te stellen hoe met de woonlastenwaarborg om te gaan. Mogelijk kan 
aangesloten worden bij de bestaande klachtencommissie. 
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MUTATIES 
In 2011 is de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ingegaan. Wat betekent dit op 
hoofdlijnen? Een groen label levert een forse bonus in de vorm van extra woningwaarderingspunten. 
Doel is eigenaren te stimuleren om te investeren in energiebesparing. De extra punten voor groene 
labels leiden tot hogere huren en daarmee tot dekking van investeringen in energiebesparing. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? Onder ‘blok 3’ komen alleen nog maar twee punten per verwarmd vertrek 
voor en 1 punt per overige ruimte met een maximum van vier overige ruimtes. Alle overige tot 2011 van 
toepassing zijn de punten vervielen. 
 
Daarnaast kent ‘blok 4’ nog maar één cijfer, gebaseerd op enerzijds 
het energielabel en anderzijds de vraag of het een eengezins- of 
meergezinswoning betreft. In de periode tot 1 januari 2014 is er een 
aantal overgangsmaatregelen. 
 
De woningwaardering voor energiebesparende maatregelen speelt 
bij zittende huurders meestal geen rol. De huurverhoging is 
gebruikelijk afgeleid van de verwachte energiebesparing. Omdat het 
aantal extra punten voor de groene labels dermate fors is, blijkt 
vaak dat –ondanks de huurverhoging- de gemiddelde puntprijs bij 
zittende huurders daalt. 
 
Anders ligt het bij mutaties. Vaak bepalen corporaties de nieuwe huur als percentage van de maximaal 
redelijke huurprijs. Bepaald kan worden wat het aantal extra punten is als gevolg van het verbeterde 
energielabel. Door de extra punten te vermenigvuldigen met de gewenste puntprijs ontstaat de huur 
voor de in het verleden doorgevoerde energetische ingreep voor 
nieuwe huurders op het mutatiemoment. Uiteraard moet hier nog de extra huur die al bij de zittende 
huurder in rekening gebracht is afgetrokken worden. Een voorbeeld. Op basis van een ingreep betaalt 
de zittende huurder van een eengezinswoning maandelijks € 10 extra. Dit is 50% van de verwachte 
besparing van € 20 per maand. Het energielabel verbetert van D naar C, waardoor er 8 extra 
woningwaarderingspunten ontstaan. De corporatie hanteert € 4 per punt per maand als streefhuur. Bij 
mutaties in de verdere toekomst wordt daarom de huur voor het aspect energiezuinigheid opgehoogd 
van € 10 per maand naar € 32 per maand (prijspeil heden). Bij dergelijke prognoses en verschuiving 
van baten naar de toekomst spelen inschattingen van de huurhoogte in relatie tot de lokale woningmarkt 
en de huurtoeslaggrens uiteraard een grote rol. 
 

ILLUSTRATIE: HUURHOOGTE BIJ ZITTENDE HUURDERS ALS VRAAG 
Gegevens 

Een woningcorporatie verbetert een eengezinswoning van energielabel E naar energielabel C. 
De meerinvestering is € 5.000. Er is zicht op ongeveer € 1.000 aan subsidies, maar zekerheid 
ontbreekt. De theoretische besparing is € 300 per jaar, maar de corporatie verwacht dat dit in 
werkelijkheid 20% lager en dus op € 240 per jaar ligt. Al jaren ligt de mutatiegraad op 
ongeveer 8%. Bij mutaties verzilvert de corporatie de 14 extra punten (van E naar C), waarbij 
het uitgaat van een de huidige gemiddelde puntprijs van € 3,80. Dit leidt bij mutaties tot een 
huurprijs van € 638 voor de energiebesparende maatregelen. Voor bepaling van de verhoging 
bij mutaties moet de eerder doorgevoerde verhoging bij zittende huurders van dat bedrag 
afgetrokken worden. Hierdoor blijft de gemiddelde puntprijs na mutaties gelijk met de huidige 
gemiddelde puntprijs. 
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Vraag 

De corporatie wil onderzoeken wat het effect is van de huurhoogte 
bij zittende huurders op enerzijds de dekking van meerkosten en 
anderzijds de kasstroom. De verwachte besparing is € 240 per 
jaar. Maar welk percentage hiervan als huurverhoging aan 
zittende huurders te vragen? Daarom wordt bekeken wat 
opbrengsten en kasstromen zijn als bij zittende huurders 0%, 
25%, 50%, 75% of 100% van de berekende besparing als 
huurverhoging gevraagd wordt. Bij mutaties wordt dit bedrag hoe 
dan ook opgehoogd naar € 638 per jaar (14 punten maal € 3,80 
per maand maal 12 maanden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de corporatie aan zittende huurders 50% van de verwachte energiebesparing in rekening 
brengt, dan dekken de baten na ongeveer 20 jaar de meerinvestering van € 5.000 per woning. 
Mochten subsidies verzilverd worden, dan is dat moment al na ruim 15 jaar bereikt. 

 

Als de corporatie aan zittende huurders 50% van de verwachte energiebesparing in rekening 
brengt, dan is er de eerste vier jaren een negatieve kasstroom, waarna deze omslaat in een 
positieve kasstroom. Hierbij is rekening gehouden met het verkrijgen van subsidie. 
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Bijlage 4: Voorbeeld energielabel woning (www.rvo.nl) 
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Bijlage 5: uitkomst energiebesparingsverkenner 

 

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN PAKKETTEN  
Rijtjeswoning, gebouwd in de periode 1966-1975, variant: tussen 
De woning heeft 2 bewoners en een gebruiksoppervlakte van 96 m2. 
Het toepassen of weglaten van een energiebesparende maatregel heeft gevolgen voor de benodigde investering 
en de besparing op de energiekosten. In de tabel worden de lasten en de besparingen ook per maand getoond, 
u ziet snel of het toepassen van een maatregel ook financieel voordeel oplevert. Ook ziet u het effect van een 
pakket maatregelen op het energielabel, de energie-index en het comfort.  

Kenmerken Huidige woning  Pakket 1  
Maatregelen max. 

energiebesparing 

gevelisolatie Geen Matig/na-isolatie Goed 

dakisolatie Matig Goed Goed 

vloerisolatie Geen Goed Goed 

ramen leefruimtes Dubbel glas Dubbel glas HR++ glas 

ramen slaapruimtes Enkel glas Dubbel glas HR++ glas 

installatie VR-combi HR-combi HR-combi 

+zonneboiler 

ventilatie Natuurlijk Mechanisch Natuurlijk 

PV-cellen Nee Nee Ja 

DE ONDERSTAANDE RESULTATEN ZIJN BIJ BENADERING EN KUNNEN AFWIJKEN. 

 

Kenmerken Huidige woning  Pakket 1  
Maatregelen max. 

energiebesparing 

Uw maandelijkse energiekostengaan omlaag met € 51 € 99 

Financieringskosten maatregelen energiebesparing per maand € 35 € 95 

Uw maandelijkse voordeel is € 16 € 4 

De totale investering is € 11.130 € 21.820 

Daarvan wordt geïnvesteerd in energiebesparing € 6.203 € 17.007 

Energielabel   

E 

  

B 

  

A 

Comfort ***** ***** *****
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OVERIGE RESULTATEN 

Jaarverbruik gas in m3 1.937 862 563 

Besparing gasverbruik in m3   1.075 1.374 

Jaarverbruik elektriciteit in kWh 3.339 3.743 2.023 

Besparing elektriciteitsverbruik in kWh   [-404] 1.316 

Energiekosten per maand € 178 € 127 € 79 

Energie-Index 2,27 1,24 0,55 

Energiesubsidiewijzer 
In bovenstaande resultaten is geen rekening gehouden met eventuele subsidies waar u voor in aanmerking 
komt. Indien u in aanmerking komt voor subsidies dan vallen de investeringskosten voor u mogelijk lager uit 
dan hierboven weergegeven. Via de Energiesubsidiewijzer is in één oogopslag duidelijk welke subsidies er voor 
u zijn. Ga naar de www.energiesubsidiewijzer.nl en vul uw woonplaats in, u krijgt dan een overzicht van alle 
regionale, provinciale en landelijke subsidies, regelingen en leningen. 

Waarschuwing bij maatregelpakket 1 
Het aanbrengen van mechanische afzuiging in uw woning is goed voor de kwaliteit van de binnenlucht in uw 
woning. Het is dan wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de openingen naar uw kruipruimte goed afgedicht 
zijn. Dit kunt u doen door het kruipluik aan de onderzijde van een tochtstrip te voorzien en door de 
leidingdoorvoeren in de meterkast rondom goed af te dichten met PUR-schuim. Wanneer u dit niet doet kan er 
vochtige lucht uit de kruipruimte de woning ingezogen worden, dit kan schimmel en vochtproblemen 
veroorzaken. 

Aandachtspunt m.b.t. gevelisolatie 
In sommige situaties wordt bij naisolatie van de gevel tot het niveau 'matig' al een goede isolatie-waarde 
verkregen, en is het niet nodig om tot het niveau 'goed' te isoleren. In de kosten kan dit grote consequenties 
hebben. In de begrippenlijst kunt u nalezen wat het verschil is tussen deze twee isolatie-niveaus. 

Let op: De resultaten van de Energiebesparingsverkenner zijn uitdrukkelijk indicatief. Dat wil zeggen dat de 
resultaten juist zijn voor de woningen van het type en de grootte zoals die in de Energiebesparingsverkenner 
worden gebruikt bij gemiddeld bewonersgedrag, uitgaande van het gegeven gemiddelde gas- en 
elektriciteitsverbruik, en de voor de investeringsberekening gehanteerde kostprijzen. Voor vergelijkbare 
woningen kunnen deze kenmerken iets afwijken (bijvoorbeeld een woning met een grotere woonkamer) 
waardoor ook de werkelijke resultaten mogelijk iets afwijken. 
Via het aanvragen van een energieverbeterplan bij een gecertificeerde EPA adviseur verkrijgt u een nader 
uitgewerkt advies dat is toegespitst op uw eigen woning. 
  

Gekozen woning: 
Rijtjeswoning, gebouwd in de periode 1966-1975, variant: tussen 

 

Algemeen 
De rijwoningen gebouwd in de periode 1966-1975 vertegenwoordigen met 654.000 woningen, bijna 10% van 
de Nederlandse woningvoorraad.  
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Sinds 1965 worden er eisen gesteld aan de energetische kwaliteit van woningen. Deze eisen waren echter nog 
niet erg hoog. De woningen die in deze categorie vallen werden, naar huidge maatstaven, matig geïsoleerd. 
Dubbel glas werd nog nauwelijks toegepast. Veel woningen werden in die tijd nog uitgerust met lokale 
gaskachels, centrale verwarming werd in toenemende mate toegepast 

Huidige energetische kwaliteit van deze woningen 
Veel van deze woningen zijn in de loop der jaren energetisch verbeterd. Het accent ligt hierbij op naïsolatie van 
de gevel, de begane grondvloer en het dak. Ook het plaatsen van dubbel glas, met name op de begane 
grondverdieping, is populair. Bij veel woningen in deze categorie zijn de gaskachels inmiddels vervangen door 
centrale verwarming met VR- of HR-ketels. Dit leidt tot een hoger comfort, maar ook tot een hoger 
energiegebruik. 
Hierin is de particuliere verhuursector wel achtergebleven bij de sociale sector en de eigen woning-bezitters. 
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Toelichting 

Let op: de specifieke bouwkundige kenmerken kunnen afwijken van uw situatie! 

BOUWKUNDIGE KENMERKEN   

Gebruiksoppervlakte 96 m2

Hellend dak ja  

 

BOUWDEEL 

 

OPPERVLAKTE 

 

ISOLATIENIVEAU 

Gesloten gevel 38 m2 0 cm 

Dak 54 m2 3 cm 

Begane grond vloer 41 m2 0 cm 

Glas slaapruimtes  10,4 m2 Enkel glas 

Glas leefruimtes  10,4 m2 Dubbel glas 

 

INSTALLATIETECHNISCHE KENMERKEN 

  

Verwarming Centrale verwarming met VR-ketel 

Warm tapwater VR-combiketel 

Ventilatie Natuurlijk ventilatiesysteem 

 

INFORMATIE OVER DE KOSTENBEREKENINGEN 

  

Prijs per m3 gas (1) € 0,6486 

Vaste kosten gas per jaar (2) € 213,50 (5) 

Prijs per GJ (stadsverwarming) (1) € 24,93 

Vaste kosten stadsverwarming per jaar (2) € 348,31 (6) 

Prijs per kWh elektriciteit (1) € 0,2269 

Vaste kosten elektriciteit per jaar (2) € 292,02 

Heffingskorting energiebelasting per jaar (3) € 385,00 

Bijtelling elektriciteitsverbruik 2.551 kWh per jaar (7) 

Rente-percentage 1,75% 
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Bijlage 6: Maatwerkrapport Atriensis Blok 15 
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