
Verduurzaming als particulier, en je weg
vinden in alle mogelijkheden en bureaucratie
eromheen, is op zichzelf al hele een klus. Laat
staan dat je in een gemengde VvE woont; een
complex waar zowel particulieren als huurders
wonen en waar een woningcorporatie een
groot gedeelte van de panden in handen heeft.
Woningcorporaties verschillen, maar veel van
hen staan niet bekend als makkelijke
gesprekpartners als het aankomt op
verduurzaming. Is het onmogelijk voor een
particulier in een gemengde VvE complex om
te verduurzamen? De werkelijkheid ligt iets
genuanceerder.

Wij gingen in gesprek met 5 ervaren bewoners
en professionals op het gebied van
verduurzaming in gemengde VvE complexen.

We vroegen hen naar ervaren en tips voor
particulieren die willen beginnen met
verduurzaming. Waar moet je rekening mee
houden en wat voor reacties kan je
verwachten als je met huurders en de
woningcorporatie in gesprek gaat?

Dit artikel is geschreven in het kader van de
02025 kopgroep ‘gemengde VvE’. Deze
kopgroep ondersteunt Amsterdamse
duurzaamheidskoplopers die wonen in
gemengde VvE’s. De invalshoek in dit artikel,
die van de particulier, is natuurlijk niet de
enige. Geïnteresseerd in het huurders
perspectief, of een ander? Laat het ons weten! 

Mail naar: maxje@tertium.nl

GEMENGDE VVE
Waar te beginnen met verduurzaming?

Tekst: Maxje van der Heijden en Menno van der Veen



Een ding wat duidelijk naar voren kwam is dat
niet iedere woningbouwcorporatie hetzelfde
is. Waar de een nauwelijks in gesprek kon
komen met zijn woningbouwcorporatie, lukte
het de ander wel om medestanders binnen de
corporatie te vinden. Immers, woningbouw-
corporaties zijn grote organisaties waar ook
mensen werken die wel de feeling voor
verduurzaming hebben. Medewerkers van
een woningcorporatie hebben echter bepaalde
kaders waarbinnen ze moeten werken en
komen hier niet altijd makkelijk uit. Daarom tip
1: Zie de woningcorporatie als iemand die je
moet verleiden. Geef niet meteen op. Probeer
de mensen binnen de organisatie te vinden die
wel willen meewerken en betrek die op een
manier die werkt voor hun kaders.

Dit brengt ons op tip 2: verwerk
verduurzaming in de MJOP (Meer Jaren
OnderhoudsPlan) van de VvE. Een MJOP geeft
aan welke onderhouds- werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden, op welk moment
dat moet gebeuren en hoeveel zit zal kosten.
Hierin kunnen ook verduurzamings-
maatregelen verwerkt worden. Vaak kan,
wanneer er in het complex onderhouds-
maatregelen plaatsvinden, dit gecombineerd
worden met verduurzaming. Als bijvoorbeeld
onderhoud aan de kozijnen moet gebeuren
kan er gelijk dubbel glas worden ingezet. Door
daarnaast verduurzaming uit te smeren over
meerdere jaren maak je het niet alleen
behapbaar voor jezelf maar ook voor de
woningcorporatie.

Complex maar niet onmogelijk
Naast het rekening houden met de
organisatorische en bureaucratische kant van
een woningcorporatie is het ook verstandig
om te kijken naar de financiële situatie van
een woningcorporatie. Je hebt nu eenmaal
‘rijke’ en ‘arme’ woningcorporaties. Door
fouten in het verleden rondom bijvoorbeeld
leningen zijn veel woningcorporaties strenger
gaan toezien op hun uitgavenpatroon. Als VvE
in een gemengd complex kan je dus ook niet
zomaar een lening aanvragen. De
woningcorporatie is aansprakelijk voor het
deel wat zij in bezit hebben wanneer de lening
niet terugbetaald kan worden.

Maar er zijn ook succesverhalen, zoals Ingrid
vertelt: “Bij woningcorporatie de Alliantie zijn
er ook positieve ervaringen. Men wilde lenen
uit een gemeentelijk fonds. In eerste instantie
deed de financiële afdeling van de Alliantie
ook moeilijk. Maar door er tijd en moeite in te
steken en de gemeente nog een keer te laten
uitleggen dat er weinig risico was gingen ze
uiteindelijk toch overstag. Tijd en aandacht
besteden aan het verleiden van een
woningcorporatie helpt dus.”

Conclusie: verduurzamen van vve’s is een
complex maar niet onmogelijk. Lees verder
hieronder over belangrijke acties die je moet
nemen om verder te komen in je VvE, hoe om
te gaan met tegenwerpingen en de bredere
context rondom lenen als VvE.



Wat zijn belangrijke acties? 

Word een groepje
Zoek een aantal medestanders in het complex. Zowelparticulieren als huurders. Samen sta je sterker
tijdens vergaderingen en heb je meer mankracht om zaken uit te zoeken en de rest van het complex
mee te krijgen.

Verdiep je in het beleid van de woningcorporatie
De meeste woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren verduurzaming op papier meegenomen
in hun beleid. Lees dit goed door en kijk waar ruimte zit. Hier kan een woningcorporatie op
aangesproken worden. Daarnaast zijn niet alle medewerkers altijd evengoed op de hoogte van het
beleid. Spreek hen hier ook op aan. Allemaal onderdeel van het spel der verleiding.

Doe een check bij de huurders
Huurders zijn er in alle soorten en maten. Inventariseer in een vroeg stadium hoe men tegen
verduurzaming aankijkt. Wie is enthousiast en kan je meekrijgen in je groepje? En, wie is juist niet
enthousiast en vergt meer energie om verleid te worden? Soms hebben huurders slechte ervaringen
met de woningcorporatie uit het verleden. Laat en zien door met jou samen te werken dat het ook
anders kan. 

Laat een scan maken van het complex door het REL
Dan nu het echte werk, wat moet er eigenlijk gebeuren? Laat door het Regionaal Energie Loket om te
weten hoe uw complex er energie-technisch voor staat en welke maatregelen er nodig zijn.

Agendeer verduurzaming op de VvE vergadering
Alle neuzen moeten uiteindelijk dezelfde kant op binnen de VvE. Kondig aan dat je een groepje
begonnen bent en dat jullie stappen willen maken. Stuur vantevoren een goed uitgedacht stuk op aan
de vergadering en mail bijvoorbeeld een enthousiaste one-pager naar alle losse bewoners van het
complex. Dit is ook het moment om na te gaan denken over de MJOP

Ga je plan uitvoeren!



Hoe ga je om met tegenwerpingen?

Woningcorporatie: “ik wil niet aansprakelijk zijn voor de lening”
Hoeft ook niet. Er zijn mogelijkheden grondgebonden te lenen. Zoek samen met je woningcorporatie
de mogelijkheden uit.

"Verduurzaming past niet binnen de MJOP"
Woningcorporaties zijn zich wel degelijk bewust van de verduurzamingsopgave. Medewerkers
moeten soms inzien dat er meer ruimte is dan ze zelf doorhebben. Als je bijvoorbeeld het dak
vernieuwd kan er meteen extra isolatie aangebracht worden.

Huurders: "wij willen niet"
Soms hebben huurders slechte ervaringen met eerdere verbouwingen die zijn uitgevoerd in opdracht
van de woningcorporatie. Ze hebben echter niet perse ervaring met een bottum-up initiatief. Laat
huurders zien dat dit wezenlijk anders is en jullie alleen maar het beste willen voor jullie eigen woning.
Als je enkele huurders aan je groepje weet toe te voegen kan dit het draagvlak onder de andere
huurders vergroten.

"We wachten liever tot de gemeente met een collectieve oplossing
komt"
Het klopt dat wat betreft aardgasvrij de gemeente zal bepalen welke oplossing waar komt. Maar dit
betekent niet dat er niet nu al dingen gedaan kunnen worden. Isolatie is bijvoorbeeld altijd een goed
idee. Door te investeren in isolatie zal de toekomstige aardgasvrij oplossing niet alleen beter werken
maar verhoog je ook de waarde van de woningen.



Op dit moment is het zo dat particulieren en
de woningcorporatie elkaar nodig hebben om
een lening af te sluiten, ze moeten het dus
eens worden over bijvoorbeeld de grootte van
de lening en de bestemming van het geld.
Wanneer de VvE de lening afsluit is de
woningcorporatie aansprakelijk voor haar deel
van de lening, en loopt dus risico wanneer
particulieren het geld niet kunnen opbrengen.
Dit maakt het gesprek tussen particulieren en
woningcorporaties vaak lastig.  
 
De overheid is daarom een onderzoek
begonnen naar een zogenaamde opt-out
regeling waarbij de woningcorporatie op eigen
houtje voor financiering zorgt en de
particulieren zelf een lening afsluiten. Als dit
onderzoek resulteert in een wetswijziging
gebeurt dit echter naar verwachting niet voor
2022. 

De bredere context: lenen als
gemengde VvE

Om gemengde VvE’s tegemoet te komen heeft
het Nationaal Warmtefonds (voorheen het
Nationaal Energiebespaarfonds) vanaf juli
2020 haar fondsen verruimd voor gemengde
complexen die voor meer dan de helft uit
huurwoningen bestaan. Voorheen was dit
fonds er alleen voor particulieren. Maar als
een resultaat van het Urgenda-vonnis stelt de
overheid nu 25 miljoen euro extra beschikbaar
aan het fonds waardoor er 125 miljoen euro
geleend kan worden. Hierdoor kunnen
gemengde complexen voorlopig toch door met
verduurzamen.

Dit artikel kwam mede tot stand door: 

Marleen Sanders. Werkzaam bij TwynstraGudde als senior adviseur ruimte, wonen en economie.
Heeft ervaring in de woningcorporatiesector. 
Ingrid Houtepen. Werkt bij stichting WOON!. Doet meerdere projecten rondom energiebesparing,
aardgasvrij en participatie. Richt zich onder andere op gemengde VvE’s. 
Siem Goede. Werkt bij de Woonbond als energieadviseur. Woont zelf in een gemengde VvE als
huurder. Praktijkervaring met zonnepanelen- en warmtenetprojecten 
Kas Burger. Voorzitter van een gemengde VvE in de Indische buurt. Al lange tijd bezit met het in
beweging krijgen van de woningcorporatie in zijn complex om te verduurzamen. 
Matty van Ewijk. Actief als bewoner in de Pijp. Ervaring met zonnepanelenprojecten. Heeft samen
met enkele studenten onderzoek gedaan naar mogelijke juridische modellen om zonnepanelen
gerealiseerd te krijgen binnen gemengde VvE’s.


