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“Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gevraagd naar een sneller paard.” 
Ford, grondlegger auto-industrie 
 



 4 

1. Uitgangspunt: 

Veel corporaties worstelen met hetzelfde probleem; op papier hebben ze zich gecommitteerd aan 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen maar voor bewoners heeft duurzaamheid (nog) geen urgentie. 
Het is daardoor erg moeilijk de papieren duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen naar de praktijk. De 
volgende vraag leeft daarom bij veel corporaties; hoe krijgen we bewoners enthousiast voor 
milieumaatregelen?  
Bij het Center for Sustainabiliy in Nyenrode wordt deze vraag al geruime tijd niet meer gesteld. Niet 
omdat men daar het antwoord weet maar omdat de problematiek daar van de andere kant wordt 
benaderd. Er wordt niet gezocht naar een manier om bewoners enthousiast te krijgen voor 
milieumaatregelen maar er wordt achterhaald waar mensen al enthousiast over zijn. Vervolgens wordt 
er naar gestreefd dit enthousiasme te voeden met milieumaatregelen. 
(Latente) behoeften, wensen en verlangens van bewoners vormen dus het startpunt. Deze aanpak is 
kenmerkend voor het CfS. Men noemt de werkwijze waarvan deze benadering deel uitmaakt: de Fusie 
van Belangen. [Hal, van, 2000] Het idee achter de Fusie van Belangen is dat mensen heel anders 
aankijken tegen een milieumaatregel wanneer deze bijdraagt aan iets waar ze naar streven. De 
maatregel krijgt dan een emotionele lading. De Amerikaanse marketingdeskundige Godin [Godin, 
2002] heeft het in dit kader over „otaku‟. („Otaku describes something that‟s more than a hobby but a 
little less than an obsession”). Ook de visie van de Amerikaanse hoogleraar Behavorial Economics 
Dan Ariely sluit hier op aan. Hij stelt vast dat als mensen emotioneel opgewonden zijn (bijvoorbeeld 
„hebberig‟) hun reactie totaal anders is dan ze op een rustig moment op voorhand van zichzelf zouden 
inschatten. Ook benadrukt hij dat de realiteit bekijken vanuit een perspectief van eigenbelang niet iets 
is voor „slechte mensen‟ “ Het is iets wat iedereen heeft en zit in de menselijke aard. Men is geneigd 
de werkelijkheid te vervormen tot de manier die hem of haar het beste uitkomt.”  
Het CfS gaat er op basis van onder andere deze inzichten vanuit dat er bij het streven naar een fusie 
van belangen sprake moet zijn van een volgordelijkheid in de belangen van people, planet en profit. 
Eerst moet je de belangen van mensen in beeld krijgen zodat je daarna die belangen kunt behartigen 
met maatregelen waar ook het milieu bij gebaat is. Pas daarna speelt de financiële haalbaarheid een 
rol. Immers; als mensen iets heel graag willen, zullen ze hun uiterste best doen ervoor te zorgen dat ze 
het gefinancierd kunnen krijgen.  
Het is deze benadering die centraal staat in dit onderzoek. In opdracht van woningcorporatie 
HaagWonen en energiebedrijf Eneco heeft het CfS nader onderzocht wat deze benadering bij het 
streven naar de verduurzaming van het woningbestand van een corporatie concreet betekent. Het 
onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een format voor een praktische aanpak waarmee HaagWonen en 
Eneco, maar ook andere bij deze opgave betrokken partijen, in de nabije toekomst aan de slag kunnen 
gaan. Een aanpak met een simpele boodschap: Eerst bewonersbelangen, dan pas milieu. 
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2. Doel, vraagstelling, aanpak  

Het onderzoek heeft het volgende doel: 
 
Middels optimale afstemming van milieumaatregelen op wensen en behoeften van bewoners, in de 
praktijk op betaalbare wijze duurzaamheidsambities realiseren 
 

De vraag die hier specifiek voor corporaties van is afgeleid, luidt: 
Kan een woningcorporatie middels optimale afstemming van milieumaatregelen op wensen en 
behoeften van bewoners, in de praktijk op betaalbare wijze haar duurzaamheidsambities realiseren? 
 
En in het verlenge daarvan: 
Indien ja, hoe dan? En welke rol kan het energiebedrijf hierbij spelen?  
 
De aanpak van het onderzoek zag er als volgt uit: 
 
Stap 1: Inventariseren bewonerswensen 

1. Bronnenonderzoek naar behoeften, wensen en verlangens van bewoners 
2. Workshop met bewoners 

 
Stap 2: Koppeling bewonerswensen aan concrete milieumaatregelen  

1. Extern advies richting HaagWonen betreffende duurzame technische ingrepen 
2. Brainstorm duurzaam bouwenspecialisten 

 
Stap 3: Feedback  

Uitwerking van de onderzoeksresultaten met medewerkers van Haag Wonen en Eneco 
 
Stap 4: Conclusies (en format voor een praktische aanpak) 
 
In het vervolg van dit rapport wordt per hoofdstuk een stap behandeld. 
 
 

 



 6 

3. Inventariseren bewonerswensen 

Dit onderzoek bestaat uit twee stappen: een bronnenonderzoek en een workshop met bewoners 
 

3.1. Bronnenonderzoek 

Uiteindelijk is het doel van dit onderzoek een beeld te krijgen van de maatregelen op het gebied van 
duurzaam bouwen die worden gewaardeerd door bewoners van bestaande woningen en het „waarom?‟ 
daarachter. Welke maatregelen komen tegemoet aan welke behoeften? Maar zeker ook: wat wordt 
daarbij vanuit de gangbare perspectieven vaak over het hoofd gezien? Bronnenonderzoek (gebaseerd 
op literatuur en op ervaringen van professionals) kan helpen dit doel te bereiken. 
 
Het bronnenonderzoek bestaat uit drie delen: 

1. onderzoek met betrekking tot behoeften, wensen en verlangens van bewoners in het 
algemeen 

2. onderzoek met betrekking tot behoeften, wensen en verlangens van bewoners in de 
sociale huursector 

3. onderzoek met betrekking tot bewonerswaardering van milieumaatregelen 
 

3.1.1. Behoeften, wensen en verlangens van bewoners in het algemeen 

De vraag die in deze literatuurstudie centraal stond luidde:  
 
Wat kan in zijn algemeenheid worden gezegd over behoeften, wensen en verlangens van bewoners? 
 
In dit deel van het onderzoek wordt geen volledigheid nagestreefd. Wel is vanuit verschillende 
invalshoeken naar deze vraag gekeken zodat in ieder geval een eerste indruk van het antwoord op deze 
vraag kan worden geboden. Als voornaamste bron worden de resultaten van een onderzoek gebruikt 
dat recent werd uitgevoerd door o.a. het CfS in opdracht van MeerMet Minder en AgentschapNL naar 
kansrijke aanpakken op het gebied van energiebesparingcampagnes gericht op eigenaar/bewoners. 
(Diepenmaat e.a., 2010). In dit onderzoek werd naar een breed scala aan bronnen uit o.a. de 
gedragswetenschappen gekeken.  
 
Het antwoord op deze vraag naar wensen en behoeften van bewoners kan namelijk uitermate 
uiteenlopend zijn. Vanuit de psychologische, sociologische en antropologische disciplines is hierover 
al lange tijd veel bekend. Denk bijvoorbeeld aan de bekende piramide van Maslow. Deze leverde een 
klassieke theorie over de relatie tussen behoeften en gedrag (1954, Motivation and Personality), 
waarin een hiërarchie werd gesuggereerd in te vervullen behoeften. Als eerste basisbehoeften 
definieerde Maslow fysieke behoeften, gevolgd door veiligheid (2), liefde/ergens bij horen (3), 
(zelf)respect (4) en (zelf)verwerkelijking (5). Pas als behoeften uit de eerste laag zijn vervuld, zouden 
volgens deze theorie behoeften uit de volgende laag voor actoren significant worden. Over de 
algemene geldigheid van deze theorie lopen overigens al jarenlange intensieve discussies. Zo zou voor 
andere dan Westerse culturen de volgorde van basisbehoeften heel anders kunnen zijn. Hetgeen 
illustreert dat er niet sprake is van 1 waarheid en dat alle bevindingen uit de theorie die in dit 
onderzoek zijn belicht (waaronder ook veel bevindingen uit nieuwe gedragswetenschappen zoals 
bijvoorbeeld gedragseconomie) slechts als indicaties kunnen worden beschouwd. Hetgeen niet 
wegneemt dat op basis van al deze verschillende inzichten nieuwe benaderingen ontwikkeld kunnen 
worden die in de praktijk mogelijk uitermate effectief zijn 
 
Een belangrijke conclusie uit het eerdergenoemde onderzoek naar kansrijke aanpakken luidt dat 
wensen, behoeften en verlangens sterk onderling kunnen verschillen. Citaat uit het rapport: “Welke 
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beslissingen je neemt en welke keuzes je maakt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
sociale groep waar je bij hoort.” Een citaat van de Amerikaanse hoogleraar Behavorial Economics, 
Ariely uit dit rapport: “Een stereotype vormt onze verwachtingen van een groep en ook dat kan grote 
invloed hebben op ons gedrag op voorhand ten opzichte van een bepaalde groep. Ook blijken mensen 
zich anders te gedragen als ze weten dat ze gezien worden als een prototype van een bepaalde 
categorie („primed with a label). Zelfs als we ons dat label zelf opplakken, kan het ons gedrag 
beïnvloeden. Het maakt dus erg veel uit door welke bril we naar onszelf en anderen kijken.”  
 
De meeste mensen hebben een behoefte aan zekerheid, blijkt uit het rapport over kansrijke aanpakken. 
In welke mate wordt echter ook bepaald door de categorie waar je bij hoort. Voor innovatief ingestelde 
mensen is de behoefte aan zekerheid niet zo groot maar, zoals de Amerikaanse marketingdeskundige 
Godin stelt, „the early and late majority want protocols and systems and safety that new products 
rarely offer.‟ Om een gevoel van onzekerheid weg te nemen, adviseren onderzoekers van de Clean 
Energy Group and SmartPower in het rapport over kansrijke aanpakken om veel gebruik te maken van 
„sampling‟ (laten zien dat er in de praktijk al ervaring is opgedaan). Dit bijvoorbeeld ook door anderen 
te laten vertellen over hun goede ervaringen. 
 
Ook de invloed van mensen die worden vertrouwd is sterk van doelgroep tot doelgroep verschillend. 
Citaat uit het rapport: “Volgens Gladwell, auteur van het beroemde boek „the tipping point‟,  zijn 
mensen die als een van de eersten iets nieuws oppakken (early adopters) visionairs. Zij zijn niet zo 
gevoelig voor de bron van hun informatie. De massa die daarop volgt (early majority) is dat volgens 
hem wel. Uit het onderzoek van De Clean Energy Group and SmartPower blijkt ondermeer dat het 
betrekken van nationale beroemdheden die worden vertrouwd, als bron van informatie voor deze 
groep goed werkt. Dit komt enigszins overeen met de bevinding van de Amerikaanse economie 
hoogleraar Cowen: “Seedmoney encourages people to give more to charity. The seed money shows 
that prestigious and wealthy donors are already commited to the cause.”  
Uit een onderzoek van milieupsycholoog McKenzie-Mohr, eveneens genoemd in het rapport,over 
kansrijke aanpakken blijkt dat „community block leaders‟, mensen met grote invloed in hun buurt, 
effectief blijken te zijn in het motoveren van mensen in hun directe omgeving. Gladwell noemt dit 
soort mensen Mavens. Het woord Maven is Jiddish en duidt op iemand die zoveel mogelijk informatie 
verzamelt en deze informatie bovendien graag deelt met als doel om mensen te helpen. Mavens zijn 
sociaal gemotiveerd. Zij hebben de kennis en sociale vaardigheden om wat hij noemt „een mond-op-
mond epidemie‟  te starten. Als zij advies geven wordt het opgevolgd omdat ze geloofd worden. Zij 
brengen het bericht dat een epidemie tot gevolg heeft als eerste de wereld in. Daarnaast onderscheidt 
Gladwell Connectors en Salesmen als belangrijke partijen om „het virus te verspreiden‟. Connectors 
zijn mensen met de gave om de wereld samen te brengen. Zij kennen heel veel mensen en kunnen 
opmerkelijk goed relaties opbouwen en contacten leggen en daarom ook goed informatie verspreiden. 
Zij verspreiden het bericht dat een epidemie tot gevolg heeft de wereld door. 
Salesmen trekken de twijfelaars over de streep. Zij zijn overtuigend. Niet alleen door wat ze zeggen 
maar ook door wat ze doen. Voor alle categorieën geldt volgens Gladwell een heel ander verhaal want 
hun houding is totaal verschillend. De juiste boodschap voor de een sluit totaal niet aan bij de ander. “ 
 
Er zijn echter ook wensen, behoeften en verlangens die niet aan een specifieke groep of categorie 
verbonden zijn maar die algemeen gelden. In het rapport over kansrijke aanpakken zijn ook diverse 
bronnen genoemd die aangeven dat het een wens of behoefte van mensen is, niet veel meer en liever 
zelfs minder te betalen voor iets waar in het verleden al voor betaald werd. De eerste prijs die we voor 
een product zien (de anchor) blijkt een grote invloed te hebben op de prijs die we bereid zijn te 
betalen. Prijzen die we in ons hoofd hebben geprent beïnvloeden niet alleen huidige maar ook 
toekomstige prijzen. In het genoemde onderzoek staat het volgende voorbeeld van dit verschijnsel: 
Mensen die uit een goedkope buurt naar een duurdere buurt verhuizen, passen hun uitgaven niet aan 
aan de nieuwe markt. Andersom geldt dat ook. We blijken ons dus aan te passen aan wat we gewend 
waren in de oude buurt. Om die reden houden mensen ook erg van „gratis‟ (dan kun je niks verliezen).  
 
Een andere behoefte is informatie te verzamelen die aansluit op dat wat men toch al wil. In het 
onderzoek over kansrijke aanpakken wordt de Nederlandse hoogleraar persoonlijke financiële 
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planning, Henriette Prast, geciteerd: “Mensen filteren informatie op een asymmetrische manier. Ze 
horen graag informatie die bevestigt wat ze toch al denken en sluiten hun ogen voor de informatie die 
indruist tegen hun opinie.“ Dit sluit aan op een uitspraak van de wetenschapper Ariely elders in het 
rapport “Als we denken dat iets goed is, wordt het meestal ook goed. Als we denken dat het slecht 
wordt, wordt het dat meestal ook. Verwachtingen beïnvloeden vrijwel alles. “  
 
Prast wordt in datzelfde onderzoek ook geciteerd bij een tekst over verliesaversie. Mensen willen 
liever „niet verliezen‟ dan „winnen‟. Prast: “Het psychologische effect van verlies is meer dan twee 
keer zo groot als het psychologische effect van winst.” 
 
Een andere algemene wens, die met name Cowen sterk benadrukt: mensen willen het gevoel hebben 
„in control‟ te zijn. Cowen: “Dat is een basisbehoefte. Als hieraan niet wordt voldaan, en iets 
bijvoorbeeld te dwingend wordt opgelegd, ontstaat de neiging tot rebelleren.” (wat aangeeft dat wat de 
ene onderzoeker een basisbehoefte noemt, Maslow bijvoorbeeld, iets anders kan zijn dan wat de 
andere wetenschapper zo betitelt). Cowen waarschuwt daarom tegen al te strakke regels: "the 
application of punishments and rewards can make us feel like slaves. The result is often a poor 
performance."  
 
Ook het onderwerp „eigenaarschap‟ komt in dit rapport aan de orde. Een citaat van 
Ariely: “Mensen zijn geneigd te denken dat wat ze in bezit hebben meer waard is dan het in 
werkelijkheid is. Ariely geeft ook aan dat hoe meer werk je ergens in hebt gestopt hoe meer je het als 
persoonlijk bezit ervaart. En dat wanneer je iets graag wilt en het bijvoorbeeld al even hebt kunnen 
proberen (waardoor je het gevoel krijgt dat het al een beetje van jou is) het verliesgevoel ook groter is 
dan wanneer dat niet het geval was. Overigens hoeft „eigenaarschap‟ niet alleen over materie te gaan. 
Het kan ook over gezichtpunten (visies) gaan. Dat verklaart waarom mensen vaak zo moeilijk van een 
eerder ingenomen standpunt zijn af te brengen. „Eigenaarschap‟ beïnvloedt ons perspectief. 
 
Mensen willen ook graag een positief resultaat van hun acties. In het onderzoek naar kansrijke 
aanpakken benadrukt Cowen dat niet alleen geld een prikkel vormt maar ook minder concrete zaken 
zoals „a tip, a smile or an act of praise‟. Ariely stelt op basis van onderzoek vast dat als een bepaald 
gewenst gedrag direct leidt tot iets negatiefs, het heel moeilijk zal zijn dat gedrag voort te zetten. Ook 
al is het uiteindelijke resultaat heel gewenst (denk aan lekkers laten staan om gewicht te verliezen). 
Daarom is het belangrijk beloningen in te bouwen op de directe korte termijn. 
 
Ook trendonderzoek kan inzicht verschaffen in wensen en behoeften van mensen (in dit specifieke 
geval „consumenten‟). In het rapport naar kansrijke aanpakken wordt verwezen naar het artikel 
„Understanding the postrecession consumer‟, van Paul Flatters en Michael Willmott. Zij 
onderscheiden vier kerntrends: een consumentenvraag naar eenvoud, toenemende behoefte aan 
ethische bedrijfsvoering, een behoefte te besparen en een tendens tot kleinere klanttrouwheid (van 
aanbieding naar aanbieding springen).  
Uit het onderzoek naar kansrijke aanpakken blijkt ook dat er grote behoefte aan keuzevrijheid bestaat 
bij de meeste mensen. Citaat van Ariely: “Mensen kiezen veelal op basis van vergelijking en dan 
altijd, volgens hem, op vergelijking van zaken die eenvoudig te vergelijken zijn. Volgens hem kijken 
we naar onze beslissingen op een relatieve manier. De neiging is volgens Ariely groot om voor de 
middenweg te kiezen (het decoy-effect: uit drie kiezen we vrijwel standaard de beste van de twee die 
het meest vergelijkbaar zijn).”  
 
De eerder genoemde onderzoekers van de Clean Energy Group and SmartPower stellen ook vast dat 
consumenten (in dit specifieke geval consumenten die geïnteresseerd zijn in toepassing van zonne-
systemen) zich snel laten afschrikken door de complexiteit van het proces. Het feit dat er geen bekende 
betrouwbare merken zijn waarvoor je kunt kiezen draagt hieraan bij. Zij stellen vast dat door op een 
handeling gerichte informatie aan te vullen met aanbiedingen uit de commerciële sector, praktische 
incentives om te handelen ontstaan. Er moet sprake zijn van een goed aanbiedersnetwerk, benadrukken 
zij, zodat als de vraag er is er ook aan tegemoet gekomen kan worden. Onder dit eenvoudig bereikbaar 
maken valt ook de eenvoud van het proces.  
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Tenslotte: McKenzie-Mohr stelt op basis van veel onderzoek naar milieubewust gedrag vast dat 
wanneer mensen eerder positief hebben gereageerd op een klein verzoek, ze veel meer geneigd zijn 
ook positief te reageren op een groter verzoek dan mensen die geen eerder verzoek hebben gehad 
(bijvoorbeeld: eerst het verzoek om spaarlampen te plaatsen en dan het verzoek om de  woning te 
isoleren). 
 
Al deze bronnen zoals hier beschreven bieden slechts fragmentarische inzichten maar geven wel aan 
dat vanuit de kennis over menselijk gedrag en de kennis over de wijze hoe dat gedrag te beïnvloeden 
is, inspiratie gehaald kan worden om op een andere wijze dan gebruikelijk de opgave van 
duurzaamheid te benaderen. 
 

3.1.2. Behoeften, wensen en verlangens van bewoners in de sociale huursector 

Het gaat in dit onderzoek specifiek om behoeften die gerelateerd kunnen worden aan de bebouwde 
omgeving en bovendien in de invloedsfeer liggen van corporaties of andere aanbieders. De vraag die 
in deze bronstudie centraal stond luidde daarom:  
 
Wat kan worden gezegd over behoeften, wensen en verlangens van bewoners in de sociale huursector? 
 
In sommige bronnen is een kernachtig antwoord op deze vraag geformuleerd. Zo schrijft Bouwmeester 
[Bouwmeester, 2002], die veel ervaringen met voorbeeldprojecten met elkaar vergeleek, over wat hij 
de woonconsument noemt: 'Voor besparing van geld en energie komt hij uit de stoel, maar hij wil niet 
inleveren op comfort. Punt één is dat de temperatuur van huis en badwater goed en goed regelbaar 
zijn. Punt twee is, dat de geneugten gemakkelijk en voor zo weinig mogelijk geld worden geleverd. In 
die volgorde.' In andere onderzoeken is het minder eenvoudig een concreet citaat te vinden dat een 
duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag geeft maar komen wel duidelijke indicaties naar voren. Zo 
blijkt uit het onderzoek naar bewonersbehoeften onder bewoners van de wijk Mooi plan I van 
woningcorporatie COMWonen bijvoorbeeld heel duidelijk dat bewoners erg hechten aan de inrichting 
van de directe woonomgeving. Er werd in een workshop door de bewoners vooral gevraagd naar 
veiligheid (aangepaste snelheden in hofjes), goede parkeerruimte en veel groen, maar ook naar veel 
openbare verlichting, speelruimte en buitenruimte voor ouderen. Op woningniveau kwam bij dit 
onderzoek vooral de behoefte aan geluidsarme en bedienbare ventilatie aan de orde, evenals veel 
daglichttoetreding (en energiebesparing) in de woning en levenbestendige plattegronden. Daarnaast 
werd er gevraagd om te openen ramen, zonnepanelen en grasdaken. Ook werd door de bewoners de 
sterke wens geuit betrokken te worden bij planvorming. [innovationlab COMWonen/DuraVermeer, 
september 2010]  
 
Dit zijn slechts twee voorbeelden van bronnen betreffende bewonerswensen. Natuurlijk kan in deze 
paragraaf, net als in de voorgaande, geen volledig overzicht worden geboden. Ook zal de vraag van 
situatie tot situatie verschillen. Door echter veel uiteenlopende bronnen te raadplegen komt een 
veelheid van aspecten in beeld. In publicaties over bewonerswensen komen overigens veel aspecten 
aan de orde die meer met de sociale en organisatorische context te maken hebben dan met de fysieke 
context. In deze paragraaf wordt vanuit een meer abstract beeld naar een beeld van concrete fysieke 
maatregelen toegewerkt. 
 
De vorige paragraaf begon met een beschrijving van de pyramide van Maslow. Tevens werd aangeven 
dat hier veel verschillende interpretaties van bestaan. In volkshuisvestingsland wordt de ordening van 
Maslow onder meer gebruikt voor gedachtevorming rond het thema leefbaarheid. Zo gebruikt de 
Drentse corporatie Woonconcept in haar beleidsplan 2006-2010 een piramide met als lagen 1. fysiek 
bestaan, 2. veiligheid, 3. groepsgevoel, 4. kennis en inzicht, 5. schoonheid en 6. zingeving. 
 
Ook Johan Bodd en Joop Hofman [Bodd en Hofman, 1999] koppelen de behoeftenpiramide aan 
leefbaarheid. Hun benadering benadrukt echter de in de vorige paragraaf ook al genoemde 
wenselijkheid van een doelgroepgerichte benadering. Zij wijzen er namelijk op dat de 
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'behoeftenloopbaan' van bewoners niet altijd hetzelfde verloopt. Daarbij is de buurt/wijk volgens hen 
maar tot op zeker hoogte bepalend voor de leefbaarheid en het sociale welbevinden van mensen. 
'Essential fysical needs', 'safety' en (voor veel mensen) 'belonging' - de onderste 3 lagen van Maslovs 
pyramide - zijn voor veel mensen te koppelen aan de directe woonomgeving. Maar het realiseren van 
'belonging', 'appreciation' en 'fulfillment' kan ook plaatsvinden in domeinen als familie, werk en 
hobby/vereniging. 
Bodd en Hofman onderscheiden daarom categorieën wijkbewoners op basis van de assen 'belang bij 
leefbaarheidsaanbod in de wijk'/'creëert en benut leefbaarheidsaanbod elders' tegenover 'band met de 
buurt'/'geen buurtbinding'.  
Zo ontstaan dan vier categorieën bewoners met als benamingen: 
- 'leefbaarheidsklanten' (voor wie de buurt met name functioneel is - bijvoorbeeld om te sporten en 
winkelen - en die belang hechten aan het leefbaarheidsaanbod in de buurt, maar geen binding voelen 
met de buurt zelf); 
- 'community' (mensen voor wie de buurt niet alleen functioneel is, maar die ook hun betekenis aan de 
buurt ontlenen - bijvoorbeeld omdat veel van hun sociale contacten er plaatsvinden); 
- 'woonpassanten' (tijdelijke bewoners, denk aan studenten, starters) en  
- 'thuisbasis' (mensen die vooral hun 'thuis zijn‟ beleven in de wijk, maar de buurt niet koppelen aan 
hobby/werk/sport/familie).  
 
De in de vorige paragraaf gepropageerde doelgroepenbenadering komt ook uit een buitenlands 
voorbeeld naar voren In Groot-Brittannië wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het stimuleren van 
'goed huurderschap', waarbij wordt ingehaakt op de belangen van huurders. Een initiatief op dit gebied 
is van de Inwell Valley Housing Association in Manchester. Deze organisatie kampt met een scala aan 
fysieke en sociale problemen. Het concept Gold Service gaat uit van een onderscheid in typen klanten. 
'Loyale klanten' hebben recht op extra service, zoals snelle reparaties, kortingen, spaarpunten die 
kunnen worden ingezet voor woningverbetering of in de wijk, en zelfs recht op fondsen voor scholing 
en arbeidsbemiddeling. Voorwaarden hiervoor zijn: op tijd huur betalen, woningonderhoud plegen en 
geen overlast voor buren. 'Goed huurderschap' wordt dus beloond. De resultaten zijn bemoedigend: 
afname huurschulden en mutaties, en minder onveiligheid. De kosten wegen zeker op tegen baten. 
Peter van der Graaf deed onderzoek naar de implementatiemogelijkheden van Gold Service in 
Nederland': 'Bewoners als klant: een gouden kans? De studie moet uitsluitsel geven of e.e.a. 
'exporteerbaar' is. Of een project in land van herkomst als 'succesvol' wordt beschouwd wordt volgens 
hem onder andere bepaald door de mate waarin PR belangrijk is (richting financierders) en de mate 
waarin evaluatie plaatsvindt. Ook is het de vraag of problemen elders vergelijkbaar zijn met die in NL; 
waarop geeft de methodiek (innovatie) een antwoord? Is de context vergelijkbaar? Corporatie 'De 
Woonplaats' in Enschede heeft een dergelijk systeem inmiddels ook ingevoerd. 
 
Sommige onderzoekers werken specifieke aspecten uit. Enkele daarvan zijn ook in de eerdere 
paragraaf aan bod gekomen. Bijvoorbeeld het effect van het gevoel van eigenaarschap ('mental 
ownership'). Veel huurders hebben – vooral als ze al lang dezelfde woning huren – een vergelijkbare 
relatie tot hun huis als eigenaar-bewoners. Ze voelen zich emotioneel 'eigenaar' van hun woning. Het 
is hún huis. Van Etten (2010) gaat in zijn afstudeerwerk aan de TUDelft nader in op het begrip 'mental 
ownership' van bewoners. Hij benoemt daarin onder andere de relatie tussen verhuurder en huurder, de 
betekenis van 'participatie' (al dan niet op uitnodiging  of zelfgeorganiseerd) en 'het creëren van een 
plek'. Ook hij constateert dat de publieke ruimte hierbij een belangrijk speelveld vormt. Sociale 
duurzaamheid vormt in zijn onderzoek een nadrukkelijk uitgangspunt. 
 
De behoefte aan keuzevrijheid, ook genoemd in paragraaf 3.1.1., komt duidelijk naar voren in de 
publicatie 'Heerlijke stad'; dertig excellente voorbeelden van stedelijke vernieuwing' (VROM, april 
2005). Hierin zegt volkshuisvestingsdeskundige Henk Westra bijvoorbeeld: 'Geef mensen de kans zelf 
vorm te geven aan hun eigen woonomstandigheden'. Hij merkt ook op: „We moeten de vormgeving 
van een groter deel van de woning aan de keuze van de individuele bewoners overlaten. Of dat nu 
huurders zijn of kopers.' 
Met betrekking tot de vraagzijde wordt in de publicatie opgemerkt: 'Vroeger dachten we dat er maar 
drie kenmerken waren op grond waarvan mensen voor een bepaalde woning zouden kiezen: de grootte 
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van het huishouden, het inkomen en de levensfase. Tegenwoordig hebben we het over veel meer 
zaken.' En: 'Mensen kiezen wel voor een bepaalde woning, maar die keuze is voor meer dan de helft 
ingegeven door de krapte op de markt en gebrek aan variatie.” Met betrekking tot de aanbodkant wordt 
in deze publicatie verwezen naar het werk van Habraken (scheiding drager en inbouw):. 'Binnen de 
drager kunnen de bewoners hun gang gaan.' 
Het voorgaande kan de indruk wekken dat bewoners actief op zoek gaan naar keuzevrijheid. Iets wat 
ook uit paragraaf 3.1.1. afgeleid kan worden. Sanders (2006) constateert echter dat de woonconsument 
niet assertief wordt, hoewel volgens hem beleidmakers en professionals daar wel op lijken te rekenen. 
"Onduidelijk is of die behoefte aan burgers als actieve consumenten misschien ook voortkomt uit de 
onmacht van de zijde van de professionals, en hoe realistisch is het om te verwachten dat de burger 
ook daadwerkelijk die stap gaat zetten in het woondomein. Marketing kan helpen de burger hiertoe 
positief te stimuleren, maar gaat het om interactieve communicatie of om het mobiliseren van 
marktonderzoek?"  
 
Bij doelgroepenonderscheid kan natuurlijk ook de etnische achtergrond van de doelgroep een rol 
spelen. De studie 'Woonbeleving allochtonen' van SmartAgent Company (2001) biedt een overzicht 
van de woonambities van Turken, Marokkanen en Surinamers. Een belangrijke uitkomst van het 
onderzoek is dat de woonwensen per bevolkingsgroep verschillen, maar pas relevant worden als aan 
min of meer universele basisbehoeften is voldaan (te denken valt aan ruimte in/om de woning, rust, 
veiligheid en schone woonomgeving.). "De suggestie moet volgens de onderzoekers niet worden 
gewekt dat allochtonen met een aan hun wensen aangepaste woonplattegrond maar in een 
problematische wijk ineens tevreden zullen zijn.". Het ligt voor de hand een verband te leggen met de 
piramide van Maslow.  
 
In de IPSV-Brochure 'Betrekken van allochtonen bij stedelijke vernieuwing; innovatieve methoden 
voor multiculturele participatie', (VROM, juli 2005) wordt verwezen naar verschillende methoden om 
woonwensen van allochtonen beter te kunnen waarborgen. Het onderzoek verwijst ondermeer naar de 
rol van sleutelorganisaties en –personen hetgeen overeenkomt met de bevinding uit de eerdere 
paragraaf dat vertrouwen een belangrijke factor is. In het eerder genoemde Inovationlab 
COMWonen/DuraVermeer gaf de projectleider van het woningbouwproject Poptahof in Delft, 
Mireille Wiegman, een lezing. Zij beschreef hierin onder andere haar persoonlijke ervaringen met het 
benaderen van allochtone bewoners. De wijze waarop dat het meest effectief kon gebeuren verschilde 
sterk van doelgroep tot doelgroep. Zo bleken Marokkaanse bewoners goed te betrekken te zijn middels 
mensen die bekend waren uit de Moskee terwijl de Turkse gemeenschap in de Delftse situatie het 
beste benaderd bleek te kunnen worden via de moestuinorganisatie. Of dit typerend voor dit specifieke 
project is of een algemene geldigheid heeft, is onbekend. 
 
Bij het betrekken van allochtonen bij woningbouwprojecten is het volgens de schrijvers van de 
brochure belangrijk om het verschil in wensen van de eerste en tweede generaties in het oog te 
houden. In de brochure staat een kadertekst waarin 'allochtone woonwensen' zijn opgenomen. Deze 
zouden expliciet voor eerste-generatie Turkse en Marokkaanse bewoners gelden. Voorbeelden van 
deze wensen zijn: ruime (gesloten) woonkeuken en ruime ontvangstkamer, balkon aan keuken, 
gescheiden toilet en douche – uit-zicht, gebedsruimte). 
De schrijvers verwachten dat collectief opdrachtgeverschap een goed middel is om ook de 
middenklasse te binden aan wijken en verwachten dat de koopgarantieregeling bijzonder aantrekkelijk 
is voor allochtonen afkomstig uit mediterrane landen aangezien eigendom daar zeer gebruikelijk is en 
daarom door bewoners zeer gewenst wordt. 
 
Een andere vorm van bewonersonderscheid is terug te vinden in de leefstijlbenadering. Hier zijn vele 
publicaties over verschenen. Op het gebied van leefstijlen in relatie tot woonwensen en kenmerken van 
de gebouwde omgeving lijkt nog een wereld te winnen te zijn. Wat zijn de kenmerken uit leefstijlen 
waar je op kunt aanhaken'? Waar „vang‟ je mensen op'? 
In haar eerder genoemde lezing over de Poptahof merkte Mireille Wiegman ook op dat het werken met 
leefstijlen tot een grote kwaliteitsslag kan leiden. Zij vertelde in haar project zeer zorgvuldig met de 
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leefstijlenbenadering om te gaan: “De activiteiten die je organiseert, de schrijfstijl en kleur van de 
brochures,… alles houdt er verband mee en bij alles moet je nadenken.”  
 
Zoals in de vorige paragraaf staat beschreven is het kostenaspect belangrijk maar is het zeker niet het 
enige aspect dat van invloed is. Ook spelen andere factoren dan alleen rationele logica een rol. Uit het 
onderzoek Rigoreus blijkt bijvoorbeeld dat huurders minder gevoelig lijken te zijn dan eigenaar-
bewoners voor kostenbesparing [Oel e.a., 2009]. Een aan renovatie gekoppelde huurverhoging wordt 
echter wel als belangrijk nadeel ervaren. Citaat: "Mogelijk speelt ook mee dat huurders niet over de 
financiële ruimte beschikken om dergelijke investeringen te doen, ook al dienen die investeringen zich 
snel terug. Verbetering van comfort is voor hen een belangrijk voordeel." 
 
De bevinding dat bepaalde doelgroepen beter te benaderen zijn via mensen die ze vertrouwen blijkt 
ook uit de ervaringen die zijn opgedaan in het project Rivierenwijk in Deventer.vermeld in 'Kolonisten 
van de wijk', Deventer, IPSV-nr 31319 
Na twijfel over aanpak van de Rivierenwijk, waar zich diverse problemen voordoen, trok een 
welzijnsgroep de wijk in, op zoek naar verhalen, sociale gemeenschappen en sleutelfiguren. Deze 
werkwijze met 'Keukentafelgesprekken' en het smeden van plannen en ideeën in de zogenaamde 
„buurtsmederij‟ (www.buurtsmederij.nl). bracht mensen in beweging [Dit project staat ook beschreven 
in 'Heerlijke stad'; dertig excellente voorbeelden van stedelijke vernieuwing' van VROM, april 2005,] 
Maar er zijn veel meer manieren om mensen meer bij hun wijk te betrekken. In Delft [Wijkaandelen, 
Delft, (IPSV-nr 11915)] werden bewoners bijvoorbeeld bij hun wijk betrokken door middel van de 
uitgifte van wijkaandelen; bewoners konden aandeelhouders worden en los van reeds bestaande 
structuren meestemmen over alternatieve plannen en beheer. (www.wijkaandelen.nl) 
 
Een onderzoek naar tevredenheid van Nederlanders over hun woonomgeving [VROM, 2002] leidt tot 
de conclusie dat vernielingen, graffiti en vandalisme het meest samenhangen met een grotere 
ontevredenheid over de woonomgeving. Positieve zaken als bijzondere groenvoorzieningen en een 
cultuurhistorische omgeving verhogen de tevredenheid over de woonomgeving. De antwoorden op de 
vraag wat mensen zouden willen verbeteren aan hun buurt of woning leidde tot een groot scala aan 
ingrepen. Opvallend was dat het aanpassen van de eigen woning relatief minder vaak wordt genoemd. 
Met name verbeteringen aan de voorzieningen in de buurt en de aanpak van de verkeersveiligheid 
worden genoemd. Het blijkt dat buurten waar veel schade en vernielingen aanwezig zijn in de 
openbare ruimte ook de buurten zijn waar bewoners zich kritisch uitlaten over sociale veiligheid. 
 
De woonomgeving wordt door bewoners dus heel belangrijk gevonden. Vier heel algemene 
antwoorden op de vraag die centraal staat in deze paragraaf worden vanuit het perspectief van de 
woonomgeving gegeven door Jay Walljasper van PPS (Project for Public Spaces) in the Great 
Neighborhood book. PPS deed onderzoek naar de kwaliteit van buurten in heel veel landen en komt, 
naast heel veel gedetailleerde voorbeelden, tot de volgende algemeenheden; mensen willen in hun 
buurt plekken hebben waar ze bekenden tegen kunnen komen, waar ze verschillende dingen kunnen 
doen, die aantrekkelijk en comfortabel zijn (plekken om te zitten, mooie lichtval, bloemen,..) en die 
uitnodigend zijn. 
 
In het rapport „vertrouwen in de wijk‟ van de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid (WWR, 
2005) wordt het volgende gezegd over de wensen die bewoners hebben met betrekking tot de fysieke 
inrichting van de woonomgeving: “Bewoners hechten aan het uiterlijk van hun buurt, de inrichting van 
hun straat en het voorzieningenniveau in hun directe omgeving. Ze willen zich er lekker voelen, op 
hun gemak. Het fietst ‟s avonds niet prettig langs dichte struiken of over slecht verlichte fietspaden. 
Lege parkeergarages en donkere bedrijfsterreinen worden als onveilig ervaren. Als je zorgt dat er ook 
buiten kantooruren activiteiten zijn, wordt het veiliger. Een verloederde openbare ruimte draagt bij aan 
een ongemakkelijk gevoel en leidt gemakkelijk tot overlast en criminaliteit. De fysieke inrichting 
vraagt derhalve om beheer. Vanzelfsprekend speelt daarbij in de eerste plaats het tegengaan van 
verloedering een rol. Hondenpoep, zwerfvuil en graffiti wedijveren met kapotte straatverlichting en 
losse stoeptegels om eerste hulp. Een sociaal sterke buurt is beter in staat en bereid om zelf de 
openbare ruimte op orde te houden. Een sociaal sterke buurt heeft ook behoefte aan 

http://www.wijkaandelen.nl/
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ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Buurtwinkels of schoolhekken zijn er niet alleen voor het doen 
van boodschappen of het ophalen van kinderen…. Het is zaak goede voorzieningen voor ontmoetingen 
en ontplooiing te scheppen, bijvoorbeeld multifunctionele buurtcentra en scholen, niet te massaal en 
niet te ver van huis. De maat die je moet hanteren is de afstand die je kunt afleggen met een 
kinderwagen of rollator. ….Als je op straat minder problemen wilt moet je eigenheden creëren waar 
mensen behoefte aan hebben en waaraan een buurt zich kan optrekken. Een voorbeeld is de aanleg van 
speeltuinen. … sportvoorzieningen zou je deels moeten zien terug te brengen van de stadrand naar de 
buurt..Ook kunst en cultuur zijn belangrijk.  
“Mix de buurt meer", zeggen velen. De jong-oudvraag is illustratief.  
 
De vele discussies over gentrificatie houden hier ook verband mee. Deze term wordt gebruikt om de 
opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied aan te duiden. De 
herwaardering van het stadsdeel gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed. 
Mooie voorbeelde op dit vlak zijn in Berlijn vinden. De gentrificatie gaat daar harder dan waar ook ter 
wereld. De vraag die daarbij centraal staat luidt: Hoe houd je de huidige bewoners tevreden en vooral 
hoe zorg je dat ze kunnen blijven als de buurt in hoog tempo aan waarde toeneemt?  
Uit onderzoek in de wijk Flughafenstrasse in Neukölln in Berlijn [NIBE-Nieuwsbrief 25] blijkt ook 
het belang van buurtbeheer: als er al afval op straat ligt, komt er gauw meer afval bij – hetzelfde geldt 
voor graffiti. Is een wijk netjes en opgeruimd gooit er vrijwel niemand afval op straat.  
Uit dezelfde informatiebron over deze wijk komt ook het volgende naar voren: er wordt bij het 
tegengaan van verloedering gewerkt met „Leuchtturmbetrieben‟ (letterlijk vertaald: vuurtoren-
bedrijven). Dit zijn culturele instellingen die bijdragen aan het opwaarderen aan de wijk – ze geven 
een eigen identiteit aan de wijk, trekken bezoekers aan maar ook cultureel geïnteresseerde bewoners.  
 

3.1.3. Bewonerswaardering van milieumaatregelen 

De vraag die in deze bronstudie centraal stond luidde:  
 
Wat kan worden gezegd over bewonerswaardering van milieumaatregelen? 
 
In in Nederland uitgevoerd onderzoek is in het verleden enkele malen aandacht besteed aan de 
waardering van maatregelen in duurzaam gebouwde woningen. Enkele voorbeelden zijn de publicatie 
'Duurzaam bouwen, duurzaam wonen' (Bouwmeester, 2002) en 'Een duurzame woonomgeving' (De 
Vries; 2009).  
Uit beide onderzoeken blijkt dat bewoners over het algemeen niet bewust voor een duurzaam 
gebouwde woning kiezen. De duurzaamheidsmaatregelen in duurzaam gebouwde woningen („dubo-
woningen‟) speelde in het onderzoek in 2002 voor 60 tot 70% geen rol bij de keuze voor de woning 
(Bouwmeester, 2002). Eenzelfde beeld is er in 2009. De Vries constateert wel dat dit anders ligt bij 
bewoners van projecten waarbij veel bewonersparticipatie was bij de realisatie. Over het algemeen zijn 
factoren als woonomgeving, grootte, buurt en prijs (bij koopwoningen) doorslaggevender.  
 
Dat neemt niet weg dat duurzaam gebouwde (dubo)woningen zeker worden gewaardeerd door de 
bewoners. Dubowoningen, vooral in de huursector lijken zelfs beter te scoren dan woningen uit het 
reguliere aanbod (Bouwmeester, p. 21; De Vries, p. 5). Bouwmeester constateert zelfs dat 80% bij 
verhuizing opnieuw voor een duurzaam gebouwde woning zou kiezen. In dit onderzoek uit 2002 
blijken positief gewaardeerde aspecten comfortverhoging, bijdrage aan het milieu en kostenvoordelen. 
Daarnaast spelen ook andere belevingsaspecten in positieve zin mee. In esthetisch opzicht maakt 
materiaalgebruik verschil (denk aan hout, gebruik van groen). Maatregelen die geluidsoverlast 
beperken, worden ook gewaardeerd (isolatie, autoluwe wijken). De aandacht voor de buitenruimte is 
daarbij zeker ook van belang. Positieve waardering van de buitenruimte is er ook vanwege groen en 
water. Positieve invloed op de gezondheid wordt niet altijd als zodanig herkend (emissies, 
binnenklimaat), maar wel worden ze in negatieve zin benoemd (klachten over stank, tocht, 
temperatuur e.d.). 
In de publicatie van Bouwmeester worden tal van maatregelen besproken. Een aantal hiervan zijn 
mogelijk ook in (groot) onderhoud- en renovatiesituaties van huurwoningen van belang.  
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Positief gewaardeerde maatregelen waren onder meer op woningniveau: toetreding van dag- en 
zonlicht (ook door warmte 's winters en energiebesparing, aandachtspunt: ongewenste opwarming 's 
zomers), waterbesparing (doorstroombegrenzers, 4-litertoilet e.d.) en zonneboilers i..c.m. HR-ketels. 
Ook lagetemperatuurverwarming (LTV) werd zeer gewaardeerd, vanwege besparing maar zeker ook 
vanwege comfortaspecten.  
Ook De Vries signaleert in 2009 positieve waardering voor groen en water in de woonomgeving. 
Sociale contacten worden ook erg gewaardeerd. Met name bij dubo-woningen die met participatie tot 
stand zijn gekomen. Terwijl men daar ook kritischer is: privacy wordt meer gewaardeerd en 
verschillen in behoeften meer als jammer ervaren. 
 
Niet iedereen ervaart duurzaam gebouwde woningen echter als positief. Bij 'afhakers' spelen 
teleurstellingen mee op het gebied van bijvoorbeeld opleveringsfouten en tegenvallende besparingen 
(Bouwmeester, p. 22). Naast oververhitting wekken slecht functionerende of niet-
onderhoudsvriendelijke installaties soms ergernis (genoemd worden bijvoorbeeld zonneboilers en 
ventilatiesystemen), wat onder meer het belang duidelijk maakt van zorgvuldige detaillering, aandacht 
bij uitvoering en inregeling en goede kennisoverdracht. 
 
De Vries stelt anno 2009 dat vaak wordt verondersteld dat milieuwoningen nogal wat aanpassingen 
vereisen in bewonersgedrag, maar dat dat niet blijkt uit zijn onderzoek (met uitzondering van het 
gebruik van biologisch afbreekbare wasmiddelen in verband met helofytenfilters).  
 
Er is vooral veel onderzoek gedaan naar de waardering van milieumaatregelen door 
eigenaar/bewoners. Alleen in het Rigoreus-onderzoek  [Oel e.a., 2009] komen beide groepen aan bod. 
Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- Huurders lijken minder gevoelig dan eigenaar-bewoners voor kostenbesparing 
('Huurders besteden […] ook minder aan energiekosten dan eigenaar-bewoners.') 

- Huurders vinden het nemen van energiebesparende maatregelen vooral een 
verantwoordelijkheid voor de verhuurder.  

- Een aan renovatie gekoppelde huurverhoging wordt als belangrijk nadeel ervaren. 
('Mogelijk speelt ook mee dat zij [huurders] niet over de financiële ruimte beschikken 
om dergelijke investeringen te doen, ook al dienen die investeringen zich snel terug. 
Verbetering van comfort is voor hen een belangrijk voordeel.') 

Bij eigenaar-bewoners vormen achterstand onderhoud en kostenbesparing belangrijke drivers om tot 
het treffen van maatregelen over te gaan. Dit leidt tot investeringen in bijvoorbeeld kozijnen en cv-
ketels.  
 
In het Rigoreus-onderzoek wordt ook een praktische belemmering voor het treffen van maatregelen in 
de bestaande woningbouw geconstateerd: “Aanpak van de bestaande bouw moet allereerst aansluiten 
bij de motieven voor renovatie. Een groot aantal technieken dat ingezet kan worden voor vermindering 
van de CO2-uitstoot is of wordt ontwikkeld vanuit de nieuwbouw, ofwel vanuit de techniek zelf. 
Renovatie van bestaande woningen kent echter een aantal specifieke randvoorwaarden waardoor deze 
technieken niet of verminderd toepasbaar zijn. Een directe inpassing van die technieken binnen de 
renovatie zou ten kosten kunnen gaan van comfort, energiebesparing en economische haalbaarheid. 
Hierdoor kan het draagvlak voor dergelijke maatregelen bij beslissers en eindgebruikers afnemen. Om 
tot echte innovatieve renovatieconcepten te komen, moet afstand worden genomen van de 
gebruikelijke aanpak en geprobeerd worden op een fundamenteel andere wijze de bestaande bouw te 
benaderen. Voor het creëren van draagvlak is ondermeer meer inzicht nodig in de kansen en 
knelpunten die woningeigenaren ondervinden bij duurzame renovatieprocessen. Het vraagt ook om 
meer inzicht in de motieven die eigenaren doen besluiten tot duurzame innovatie."  
 
In 2009 onderzocht Bogerd [Bogerd, 2009] de bereidheid van eigenaren-bewoners in bestaande 
woningen om energiebesparende maatregelen toe te passen. Uit zijn onderzoeksresultaten volgt dat 
eigenaren-bewoners vooral uit economische overwegingen energiebesparende maatregelen treffen. 
Volgens het onderzoek vinden eigenaren-bewoners een terugverdientijd van 3-7 jaar zonder meer 
acceptabel, een terugverdientijd van 7-14 jaar is dat alleen in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij 
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woningvergroting of bij technische maatregelen als zonneboiler en warmtepomp). Alle respondenten 
vinden een terugverdientijd van meer dan 14 jaar te lang. Daarbij blijkt de hoogte van het inkomen 
geen relevante factor. Bij het uitvoeren van maatregelen is ook het voorkomen van overlast een 
belangrijk criterium. Bij de uitvoering van isolatiemaatregelen willen bewoners hun woning liever niet 
tijdelijk verlaten. De respondenten kiezen daarom vooral de 'light'-isolatie-variant. De respondenten 
blijken bereid tot gedragsverandering, bijvoorbeeld door te kiezen voor witgoed met A++-label. 
Inleveren op comfort (wasdroger wegdoen) is daarentegen een stap te ver.  
 

3.1.4. Conclusies bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek biedt een veelheid van inzichten. Uit het onderzoek naar bewoners algemeen 
(waarbij literatuur over menselijk gedrag en de wijze waarop dit gedrag te beïnvloeden is werd 
bestudeerd) komen bijvoorbeeld de volgende aanknopingspunten naar voren: Mensen hechten erg aan 
een gevoel van veiligheid, van ergens bij horen, van (zelf)respect (en van  (zelf)verwerkelijking. Ook 
wordt duidelijke dat wensen, behoeften en verlangens sterk onderling kunnen verschillen. De mate 
waarin aan een behoefte aan zekerheid tegemoet gekomen moet worden verschilt bijvoorbeeld van 
groep tot groep en categorie tot categorie. Ook de invloed van mensen die worden vertrouwd is sterk 
van doelgroep tot doelgroep verschillend. Er zijn echter ook wensen, behoeften en verlangens die niet 
aan een specifieke groep of categorie verbonden zijn maar die algemeen gelden. Zo wordt ondermeer 
duidelijk dat het een wens of behoefte van mensen is niet veel meer en liever minder te betalen voor 
iets waar in het verleden al voor betaald werd (men vergelijkt met een zogenaamde anchor, 
„ankerprijs‟.). Een andere behoefte is informatie te filteren om deze aan te kunnen laten sluiten op dat 
wat men toch al denkt/wilt. Mensen willen in het algemeen ook liever „niet verliezen‟ dan „winnen‟ en 
mensen willen het gevoel hebben „in control‟ te zijn. De behoefte aan keuzevrijheid hangt daar mee 
samen. Ook de behoefte aan eigenaarschap (hoe meer werk je ergens in hebt gestopt hoe meer je het 
als persoonlijk bezit ervaart) is een algemene iets, evenals de behoefte aan een (snel) positief effect op 
acties. Er is in het algemeen ook behoefte aan beperkte complexiteit en handelingsperspectief. Er zijn 
ook trends die een beeld van (nieuwe) algemene behoeftes schetsen: een consumentenvraag naar 
eenvoud, toenemende behoefte aan ethische bedrijfsvoering, en een behoefte te besparen. Tevens is 
het interessant te weten dat mensen eerder geneigd ja te zeggen tegen een verzoek wanneer ze kort 
daarvoor positief hebben gereageerd op een minder ingrijpend verzoek van vergelijkbare aard. 
 
Ook het brononderzoek naar wensen en behoeften van mensen in de sociale huursector biedt geen 
totaaloverzicht maar geeft slechts een indicatie van aspecten die een rol spelen. Er komen dan ook 
uiteenlopende zaken aan de orde. Universele basisbehoeften lijken ondermeer de volgende te zijn: 
ruimte in/om de woning, rust, veiligheid en schone woonomgeving, groepsgevoel, schoonheid, 
besparing van geld en energie, comfort, gemak (om wensen vervuld te krijgen) en zingeving.  
Procesmatige aspecten kwamen ook naar voren, zoals betrokkenheid bij planvorming en de bevinding 
dat bepaalde doelgroepen het beste te benaderen zijn via mensen die ze vertrouwen. Maar ook 
praktische procesmatige oplossingen zoals de leefstijlbenadering en actief beheer (in eerste instantie 
om verloedering tegen te gaan).  
Concrete wensen voor de directe woonomgeving die aan de orde kwamen: plekken hebben waar men 
bekenden tegen kan komen, waar men verschillende dingen kan doen, die aantrekkelijk en comfortabel 
zijn (plekken om te zitten, mooie lichtval, bloemen,..) en die uitnodigend zijn, goede parkeerruimte, 
veel en bijzonder groen, veel openbare verlichting, speelruimte en buitenruimte voor ouderen, 
sportvoorzieningen, kunst en cultuur, een cultuurhistorische omgeving, …. 
De bestudeerde literatuur maar ook de beschreven workshop wekken de indruk dat aan de kwaliteit 
van de directe omgeving door bewoners hogere prioriteit wordt toegekend dan aan de kwaliteit van de 
woning (wat overeenkomt met het bekende makelaarsantwoord op de vraag welke drie aspecten de 
doorslag geven bij de aankoop van een huis: locatie, locatie, locatie). Kwaliteiten die met betrekking 
tot de woning uit dit brononderzoek naar voren kwamen: geluidsarme en bedienbare ventilatie, 
daglichttoetreding, levenbestendige plattegronden, te openen ramen, zonnepanelen en grasdaken. 
 
Uit het brononderzoek naar bewonerservaringen met milieumaatregelen blijkt dat bewoners over het 
algemeen niet bewust voor een duurzaam gebouwde woning kiezen. Dat neemt niet weg dat duurzaam 
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gebouwde woningen zeker worden gewaardeerd door de bewoners. Deze zogenaamde dubowoningen, 
lijken vooral in de huursector zelfs beter te scoren dan woningen uit het reguliere aanbod. Een zeer 
groot deel van de ondervraagden zou bij verhuizing opnieuw voor een duurzaam gebouwde woning 
kiezen. Positief gewaardeerde aspecten zijn comfortverhoging, bijdrage aan het milieu en 
kostenvoordelen. In esthetisch opzicht maakt materiaalgebruik verschil. Maatregelen die 
geluidsoverlast beperken worden ook gewaardeerd. Positieve waardering van de buitenruimte is er 
vanwege groen en water. Positieve invloed op de gezondheid wordt niet altijd als zodanig herkend 
maar wel worden ze in negatieve zin benoemd (klachten over stank, tocht, temperatuur e.d.). Positief 
gewaardeerde maatregelen op woningniveau: toetreding van dag- en zonlicht doorstroombegrenzers, 
4-litertoilet , zonneboilers icm HR-ketels, lagetemperatuurverwarming (LTV)  
Sociale contacten worden ook erg gewaardeerd. Met name bij dubo-woningen die met participatie tot 
stand zijn gekomen. Terwijl men daar ook kritischer is: privacy wordt belangrijker gevonden en 
verschillen in behoeften meer als jammer ervaren. 
Negatief zijn opleveringsfouten en tegenvallende besparingen en naast oververhitting wekken slecht 
functionerende of niet-onderhoudsvriendelijke installaties soms ergernis. Wat de kosten betreft: 
Huurders lijken minder aan energiekosten te besteden dan eigenaar-bewoners. Zij vinden het nemen 
van energiebesparende maatregelen vooral een verantwoordelijkheid voor de verhuurder en vinden een 
aan renovatie gekoppelde huurverhoging een belangrijk nadeel. Bij eigenaar-bewoners vormen 
achterstand onderhoud en kostenbesparing belangrijke drivers om tot het treffen van maatregelen over 
te gaan. Zij treffen vooral uit economische overwegingen energiebesparende maatregelen. Bij het 
uitvoeren van maatregelen is ook het voorkomen van overlast een belangrijk criterium. Bij de 
uitvoering van isolatiemaatregelen willen bewoners hun woning liever niet tijdelijk verlaten.  
Praktische belemmering: Een groot aantal technieken dat ingezet kan worden is ontwikkeld vanuit de 
nieuwbouw. Renovatie van bestaande woningen kent echter een aantal specifieke randvoorwaarden 
waardoor deze technieken niet of verminderd toepasbaar zijn.  
Nog wat bespiegelingen naar aanleiding van het brononderzoek: 

- In het algemeen lijken bewoners de begrippen 'duurzaamheid' en '(woon)kwaliteit' niet 
direct aan elkaar te koppelen. Te overwegen valt daarom het bij voorlichting over het 
treffen van milieumaatregelen ook vooral over kwaliteit te hebben (met „goed voor het 
milieu‟ als een van de vele mogelijk kwaliteiten). 

- Veel mensen die duurzaamheid in de bebouwde omgeving niet als doorslaggevend 
criterium in hun keuzegedrag benoemen, gaan, na kennis gemaakt te hebben met 
duurzaamheidmaatregelen, toch de positieve waarde benoemen. Met dit effect kan 
meer rekening gehouden worden (bijvoorbeeld door bewoners op voorhand de kans te 
geven zelf te ervaren, bijvoorbeeld door een demonstratiewoning te maken, en door 
hen kennis te laten maken met de positieve ervaringen van anderen) 

- Besparing op woonlasten is niet perse doorslaggevend in de houding van bewoners 
ten opzichte van duurzaamheidmaatregelen. De communicatie over 
duurzaamheidmaatregelen mag zich hier dan ook niet tot beperken. 

- De kwaliteit van de woonomgeving wordt minstens zo belangrijk gevonden als de 
kwaliteit van de woning. Bij het treffen van duurzaamheid ligt de nadruk echter 
meestal vooral op maatregelen op woningniveau. Koppelen van 
duurzaamheidmaatregelen op woning- en wijkniveau kan helpen de acceptatie te 
vergroten.  

- De relatie van bewoners tot hun woning en wijk kan onderling erg verschillen. Deze 
verschillen zijn niet alleen te koppelen aan demografische factoren (zoals leeftijd, 
inkomen, gezinssituatie), maar ook aan verschillen in behoeften. Voor alle categorieën 
bewoners kan het vervullen van de fysieke behoeften en de behoefte aan veiligheid in 
belangrijke mate gekoppeld worden aan de woning en woonomgeving. Beheer van de 
omgeving speelt daarom een belangrijke rol. Voor mensen die een sterke binding 
ervaren met de buurt zal „gevoel erbij te horen' ook een belangrijke behoefte zijn; 

- Hoe zeer mensen een band hebben met hun directe woonomgeving bepaalt mede hoe 
gevoelig ze zijn voor op de buurt gerichte communicatie. Mensen die vallen in de 
categorieën 'leefbaarheidsklanten' 'en 'community' hebben een groot belang bij 
functies in de buurt en zullen ook maatregelen in de buurt zeer waarderen. De 
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'willingness to pay' voor maatregelen is naar verwachting echter veel minder groot 
voor categorieën met geen of weinig buurtbinding ('woonpassanten' en 
'leefbaarheidsklanten') dan voor categorieën met een band met de buurt ('community' 
en 'thuisbasis'). Beïnvloeding door de omgeving zal naar verwachting vooral werken 
voor categorieën met een grotere oriëntatie op de buurt ('community' en 'thuisbasis');  

- Bij forse ingrepen (onderhoud/renovatie) speelt emotioneel eigenaarschap expliciet 
een rol. De huurders willen vaak 'hun' woning/wijk niet kwijt. Bij ieder plan is het dus 
van belang gevoelens rond eigendom en eigenheid te respecteren. Ook bij plannen 
rond verduurzaming van woningen. Maatregelen die het gevoel van 
eigenheid/eigendom versterken, zullen eerder worden omarmd door bewoners. Vooral 
wanneer deze bewoners hun woning/buurt als essentieel ervaren voor het bevredigen 
van hun behoeftes. Mensen met een zakelijke of negatieve houding tot hun 
woning/buurt zullen zich minder aangesproken voelen.  

- Dat bewoners die geparticipeerd hebben bij de realisatie van hun woning positiever 
oordelen over hun woning en woonomgeving is op verschillende manieren te 
verklaren: deze personen hadden wensen die ze vervuld wilden zien (ze wisten wat ze 
wilden); door te participeren hebben ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op 
woning en woonomgeving (keuzemogelijkheid, invloed); ze troffen daarbij 
gelijkgestemden (zelfde doelgroep); als betrokkene zullen ze eerder positief oordelen 
over het resultaat dan 'neutrale' participanten (eigenaarschap).  

- Maatregelen zijn bij voorkeur begrijpelijk en betrouwbaar (liefst nog zou het effect 
ervan te garanderen moeten zijn, want dat beperkt onzekerheid en verliesaversie). 

- Een negatief oordeel over duurzaamheidsmaatregelen hangt vaak samen met ervaren 
overlast, bijvoorbeeld van installaties. Om goodwill bij gebruikers te kweken en te 
houden is het dus belangrijk om bij de uitvoering van maatregelen aandacht te 
besteden aan zorgvuldige detaillering, uitvoering, inregeling en 
gebruiksvriendelijkheid. Ook moet duidelijk zijn hoe maatregelen bijdragen aan het 
handhaven/vergroten van comfort.  

- Een negatief oordeel over energiemaatregelen hangt vaak samen met teleurstelling 
over prestaties. De verwachting was anders. Om goodwill bij gebruikers te kweken en 
te houden is het dus belangrijk een zo reëel mogelijk inzicht te geven in te behalen 
energiebesparing.  

- Het Engelse model waarin goed huurderschap wordt beloond kan mogelijk gekoppeld 
worden aan duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld door positief gedrag te belonen 
met duurzame woningverbetering (het effect van een dergelijke benadering is naar 
verwachting vooral groot in wijken/buurten waar een groot deel van de huurders niet 
aan normale contracteisen voldoet. Bij wijken zonder veel problemen zal het effect 
minder groot zijn.) 

- …. 

3.2. Toetsing van bevindingen aan huurders 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de ervaringen die tijdens een workshop met huurders van 
HaagWonen werden opgedaan. Hieraan voorafgaand wordt de workshopopzet beschreven. 
 

3.2.1. Workshopopzet 

Doel van de workshop was meer inzicht te verwerven in de relatie tussen behoeften/belangen van 
bewoners en duurzaamheidsmaatregelen en de perceptie bewoners daarbij. De bewoners die waren 
gevraagd deel te nemen aan de workshop waren bewoners die eerder aan woningcorporatie 
HaagWonen hadden laten weten wel bereid te zijn mee te denken met de corporatie, wanneer de 
corporatie behoefte zou hebben aan meningen en kennis van bewoners.  
 
 
De subdoelen van de workshop waren: 



 18 

a. identificeren behoeften en belangen van bewoners van Haag Wonen 
b. onderzoeken in hoeverre zij hierin prioriteiten onderscheiden 
c. en hoe ze dit koppelen aan hun eigen woonsituatie 
d. en of e.e.a. te koppelen is aan woningtypologieën/wijken 
e. welke associaties ze hebben (positief/negatief) wat betreft hun behoeften/belangen in relatie tot 
duurzaamheidsmaatregelen 
 
Deze doelen leidden tot de conclusie dat de bewoners voor een belangrijk deel elementen voorgelegd 
moesten krijgen zonder té veel informatie aan te voeren (of pas in tweede instantie info toe te voegen, 
om te kijken hoe e.e.a. dan hun perceptie beïnvloedt).  
 

Er is voor een aanpak gekozen met voor de pauze een deel waarin een aantal mogelijk relevante 
achtergrondkenmerken van de aanwezige bewoners werd geïnventariseerd (d.m.v. meerkeuzevragen 
en het afmaken van een tekening, zie bijlage 1) en een deel waarin via een beamer variaties werden 
voorgelegd (die ook waren uitgeprint). Vraag aan de bewoners was wat ze het meest aantrekkelijk 
vonden. Na de pauze werd een spel met speciaal vervaardigde speelkaarten gespeeld. (zie voor 
informatie en spelkaarten de bijlage2) 
 

3.2.2. Resultaten workshop 

In deze paragraaf komen in grote lijnen de bevindingen aan bod. De gedetailleerde resultaten staan in  
bijlage 3.  
 
Deelnemers 

Er werd geworven onder respondenten die aan een eerder (schriftelijk) onderzoek van HaagWonen 
hadden deelgenomen en te kennen hadden gegeven dat zij er geen bezwaar tegen hadden vaker 
benaderd te worden. Helaas was de opkomst (veel) lager dan bedoeld. Van de twintig mensen die 
hadden toegezegd te komen kwamen er acht. Qua leeftijdsopbouw waren ouderen 
oververtegenwoordigd, evenals vrouwen. Er waren geen mensen bij met jonge kinderen. Er was 
slechts 1 deelnemer met een allochtone achtergrond. 
Een paar mensen leek vooral uit onvrede gekomen te zijn. Hoewel een dergelijke opkomst dus 
absoluut niet representatief is leverde de workshop zeker wel degelijk waardevolle observaties op. 
De „tekenvraag‟ leverde als enig onderdeel te weinig resultaat op om iets concreets over te kunnen 
zeggen. 
 
Bevindingen 

Met betrekking tot de enquête 
Wat onder andere opviel was dat de meeste mensen niet veel functies toekenden aan hun woning of 
wijk. Slechts één iemand gaf veel functies aan voor huis en buurt (dit was een vrouw met een actief 
sociaal leven; 'de deur staat altijd open'). Een paar mensen geven aan erg uithuizig te zijn. Slechts een 
paar hebben regelmatig contact met buren. In de buurt wordt gewinkeld, maar zeker niet altijd. De 
straat wordt eerder als onprettig genoemd (verkeer, soms onveilig) dan als plek om te verblijven. 
Groen wordt gemist waar dat niet aanwezig is. Een paar mensen geven aan last te hebben van buren 
(twee mensen wonen boven een school en ervaren hier ook (geluids)overlast van). Mensen die geen 
eigen 'buiten' hebben (ook geen balkon) geven aan dit te missen. De helft van de respondenten voelt 
zich fijn in hun huis. Eveneens de helft (maar dan in andere samenstelling) voelt zich onveilig op 
straat. Het ervaren van de onveiligheid wordt wellicht vertekend door feit dat er relatief veel ouderen 
(en vooral vrouwen) bij waren.  
 
Met betrekking tot het spel 
Bij de koppeling van functies aan woning en woonomgeving ('Dit doe ik er') valt op dat de mensen 
hier vaker lijken aan te geven dat ze hun woning koppelen aan sociale functies dan uit de enquête naar 
voren kwam. Mensen associëren hun woning met sociale functies (samenzijn met gezin, familie, 
vrienden, buren), maar in de praktijk zijn ze waarschijnlijk toch vooral zonder 'anderen' in hun 
woning. Opvallend is dat vier keer voor 'spelen' werd gekozen (waarbij 'jeu de boulende ouderen' een 
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referentiebeeld was). Er lijkt dus een associatie met vrijetijdsbesteding te zijn die gedeeld wordt met 
anderen. De info uit de enquêtes ondersteunt niet dat die functie in de praktijk ook (veel) wordt benut. 
Het feit dat op dit plaatje ouderen te zien waren, kan de positieve associatie ook versterken (er waren 
immers veel ouderen onder de aanwezigen).  
Verwacht werd dat alle deelnemers de functie 'privacy' zouden koppelen aan hun woning, toch doet 
niet iedereen dat kennelijk bewust of expliciet. Van degenen die de functie 'privacy' niet expliciet 
koppelen aan hun woning/woonomgeving, is er één die – zo lijkt het uit haar verhalen - er een erg 
sociaal leven op na houdt ('open deur'). Het kan dus zijn dat ze bewust privacy niet als belangrijke 
functie benoemt. Meer op anderen gerichte functies zijn in haar geval dan belangrijker. 
 
Bij het toekennen van positieve waarden aan de huidige woning/woonomgeving wordt opmerkelijk 
genoeg de kwaliteit 'privacy' helemaal niet gekozen. Slechts één deelnemer vindt zijn woning 
'goedkoop' (dat komt overeen met de enquête; het oordeel over woonlasten varieert van 'oké' tot 
'duur'). Wat de bewoners nu fijn vinden aan de huidige woning/woonomgeving, varieert verder erg van 
persoon tot persoon. 'fris & koel' worden vaker genoemd; terwijl 'warm' door maar 1 respondent als 
fijne kwaliteit wordt genoemd. Mogelijk geeft 'fris & koel' een associatie met 'een schoon huis'? Wat 
betreft de omgeving worden met name voorzieningen op het gebied van vervoer en winkelen bewust 
gewaardeerd.  
Door de tabel van positieve waarden vertikaal te bekijken (per respondent) ontstaat de indruk dat er 
een onderscheid gemaakt kan worden tussen mensen die sociaal-emotioneel gericht zijn en mensen die 
meer functioneel kijken naar hun woning en woonomgeving 
 
Bij het toekennen van negatieve waarden aan de huidige woning/woonomgeving blijkt dat 
'geluidsoverlast' een gevoelig issue is, naast 'stank', 'donker' en 'vochtig'. In de woonomgeving worden 
onveiligheid en onpersoonlijkheid aangegeven. In hoeverre e.e.a. daadwerkelijk speelt in de 
betreffende woningen/woonomgeving, kunnen we op basis hiervan niet zeggen. Het gaat om 
associaties.  
Tijdens dit programma-onderdeel kwamen veel verhalen los die met 'overlast' kunnen worden 
geassocieerd. Bijvoorbeeld anekdotes over 'onconventioneel balkongebruik' (slacht) en het vanaf het 
balkon dumpen van vuilnis. De verhalen hierover zijn 'sterk' in de zin dat ze indruk maken. Maar in 
hoeverre het incidenten betreft, of de huurders dit zelf hebben meegemaakt, en of ze ook zouden 
spelen in andere complexen van HaagWonen, wordt daarmee niet duidelijk. Uit de workshop blijkt dat 
sociaal-culturele aspecten van belang zijn bij het welbevinden van huurders. Een deel van de overlast 
viel overduidelijk buiten de invloedssfeer van de woningcorporatie („politiewerk‟) 
  
Bij het toekennen van positieve waarden aan de gewenste woning/woonomgeving valt op dat 
gezondheid als een positieve waarde wordt gezien waar prioriteit aan toegekend wordt. Andere 
waarden waar vaker prioriteit aan wordt toegekend zijn uitzicht en comfortgerelateerde aspecten als 
rust, warmte en privacy. Bij omgevingskwaliteiten scoren veiligheid, groen en gezondheid extra. Bij 
gezond is er ook een koppeling met gezond en „stil & rustig‟ binnen de woning (overlast verkeer). Op 
groen in de openbare ruimte wordt ook mondeling positief gereageerd. 'Goedkoop' krijgt nauwelijks 
prioriteit. 
 
Bij de waardering van duurzaamheidsmaatregelen scoren isolatie en dubbel-glas hoog. De huurders 
geven ook aan bereid te zijn aan om erin te investeren. Opvallend is ook dat zonnecellen positief 
worden gewaardeerd (en dat men bereid is daar wat voor te betalen). Energiebesparing en duurzame 
energie worden dus positief gewaardeerd. De wat minder bekende vormen van duurzame energie 
worden niet vaak genoemd als positief. Dat wil niet perse zeggen dat er een negatief oordeel over 
bestaat. De kans is groot dat men daar geen beeld bij heeft. Gebruik van passieve zonne-energie in de 
vorm van een serre wordt verschillende keren als positief genoemd. Wellicht vanwege de duidelijke 
koppeling aan verbetering van woonkwaliteit. Uit ervaringen van de onderzoekers met andere 
projecten met serres bleek wel dat serres alleen dan daadwerkelijk als serre worden gebruikt als de 
woonkamer groot genoeg is. Bij kleine woonkamers wordt de aangrenzende serre heel snel betrokken 
bij de verwarmde ruimte – de wens naar een serre kan dus ook gewoon een (verkapte) wens naar meer 
woonoppervlak zijn… 
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Ook andere maatregelen met een duidelijke koppeling aan verbeteren van de woonkwaliteit worden 
gewaardeerd: In de omgeving scoren groen en beperken van autoverkeer het hoogst. Wanneer het gaat 
om de bereidheid zelf te investeren, scoren maatregelen direct in en om de woning het hoogst. Ook 
voor meer groen is men bereid meer te 'betalen' (maar het kan zijn dat het enthousiasme van een 
deelnemer op dit vlak de andere deelnemers heeft beïnvloed) . Het beperken van overlast door verkeer 
wordt duidelijk niet gezien als iets waarvoor men iets over heeft, hoewel de overlast van verkeer wél 
als hinderlijk wordt ervaren. 
Overigens leek het tijdens het spel alsof het de bewoners niet uitmaakt of het hierbij gaat om de 'eigen 
portemonnee' of om het budget van de corporatie. De kans is groot dat dat in werkelijkheid anders is.  
 
Het idee was om in het experiment nog een aantal nieuwe prikkels toe te voegen (bijvoorbeeld 
verhoging/verlaging budget) maar hiervoor ontbrak de tijd. 
 
Met betrekking tot de gesprekken tijdens en na de workshop 
Veel van de aanwezigen hebben als gevolg van eerder niet nagekomen beloften weinig vertrouwen in 
de woningcorporatie. Ook waar het intenties op het gebied van duurzaamheid betreft.  
 
Kleine dingen wekken grote irritatie. Zo waait bij een van de aanwezigen steeds de vlam van de ketel 
uit (hetgeen ook gevaarlijk kan zijn). Een grote ergernis vormt ook het afvalprobleem.  
 
Drukte in de straat werd door zeker twee van de huurders erg gewaardeerd. Deze huurders vonden het 
wel heel belangrijk dat ze privacy konden hebben als ze daar behoeften aan hadden.  
 
Het werd erg gewaardeerd dat HaagWonen ooit een vijgenboom cadeau had gegeven voor de 
kruidentuin in de Schildersbuurt. Die kruidentuin wordt heel erg gewaardeerd. Het helofytenfilter in 
de Schilderswijk werd eveneens erg gewaardeerd. 
 
Uitzicht wordt erg belangrijk gevonden.  
 
Meerdere huurders vertelden over slechte ervaringen met blokverwarming waar niet individueel werd 
afgerekend (onduidelijk of dit uit eigen ervaring was). De rekeningen waren hoog. Bij de mensen waar 
wel individueel werd afgerekend waren de ervaringen veel beter.  
 
Mensen vinden het niet eerlijk dat ze maatregelen zelf moeten betalen (hetgeen hun reactie in „het 
spel‟ tegenspreekt). Zo hadden sommige huurders de douchekop vervangen omdat de oude echt niet 
meer functioneerde maar vonden ze dat eigenlijk een taak van de woningcorporatie.  
 
Er werd melding gemaakt van problemen met verlichting van portieken. Bij de ene huurder was deze 
al lange tijd kapot en bleef reparatie uit. Bij een ander brandde de verlichting juist ook als het licht 
was. Op het streven naar energiebesparing door de corporatie werd om de laatste reden ongelovig 
gereageerd.  
 
Ook de huurders die variatie in de bewonersgroep erg waardeerden vonden dat de verschillen in 
leefstijlen soms tot problemen in de buurt leidden. Een leefstijlbenadering (die men overigens niet 
kende maar die tijdens het gesprek werd toegelicht) leek hen aantrekkelijk.  
 
In de schildersbuurt was het WK een echt volksfeest. Door feesten leer je ook veel mensen om je heen 
kennen stelde men vast. De bijdrage van HaagWonen aan buurtfeesten werd erg gewaardeerd. Er leek 
in het algemeen een grote behoefte aan „leuke‟ dingen te bestaan, zoals bijvoorbeeld een jeu de 
boulesbaan in de buurt. 
 
Veel waarde lijkt gehecht te worden aan extra kwaliteit als speelruimte voor kinderen. In een flat zat 
een heel brede galerij waar kinderen veilig konden spelen. Dit werd als positief gezien. 
 
Een huurster merkte op dat het feit dat ze werkt op loopafstand zo prettig is.  
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Bewoners zoeken zelf slimme oplossingen om woonproblemen op te lossen. Zo was er een mevrouw 
die slaolie in haar afvoerpuntje gooide om stank te vermijden 
 
Groen in de wijk wordt bijzonder belangrijk gevonden. 
 
Bewoners bleken het erg fijn te vinden dat naar ze werd geluisterd. Dat werd door vrijwel alle 
aanwezigen herhaalde malen gezegd 
 

3.2.3. conclusies m.b.t. de workshop 

De respondenten op de workshop waren klein in aantal en naar verwachting weinig representatief voor 
het huurdersbestand van HaagWonen als geheel. Toch kan van de workshop wel een en ander geleerd 
worden. Bijvoorbeeld over welke thema's bij bewoners 'voor op de tong' liggen, welke functies, 
behoeften en kwaliteiten men bewust herkent en koppelt aan de eigen woning, welke 
tegenstrijdigheden zich daarbij voordoen, en in hoeverre met duurzame maatregelen bewust koppelt 
aan functies, behoeften en kwaliteiten in de woning/woonomgeving.  
Wat vooral opviel was dat de functies die men toedicht aan de eigen woning/woonomgeving niet altijd 
overeen komen met hoe men zegt de woning/woonomgeving te gebruiken (over het feitelijke gebruik 
kunnen we überhaupt geen uitspraak doen; daarvoor zou observatie en/of meting nodig zijn). 
  
Ook viel op dat als onderzoeker er meer mogelijke koppelingen tussen duurzaamheidsmaatregelen en 
bewonersbehoeften gelegd kunnen worden dan bewoners zelf (op het eerste gezicht) zien. De 
koppeling is dus niet vanzelfsprekend. Dit bevestigt de hypothese die achter het onderzoek schuilgaat 
(je moet eerst weten welke behoeften mensen hebben en die dan, vanuit kennis over en ervaring met 
duurzaam bouwen, zien te behartigen met milieumaatregelen). Deze bevinding onderschrijft ook het 
citaat van Ford waarmee dit rapport begon.  
 
Dat het belangrijk is aan basisvoorwaarden te voldoen wordt ook door de workshop bevestigd. Als niet 
aan de basisvoorwaarden is voldaan hebben mensen geen oog voor milieumaatregelen.  
 
Juist relatief kleine ingrepen kunnen een heel groot effect hebben.  
 
Luisteren en waardering tonen voor dat wat bewoners zelf doen (stank verminderen, vuil opruimen) 
lijkt erg belangrijk te zijn. 
 

3.3. Conclusies met betrekking tot bewonerswensen 

E.e.a. bevestigt de indruk dat het belangrijk is van de wensen en ervaringen van bewoners uit te gaan. 
Los van het feit dat dan waarschijnlijk milieumaatregelen beter geselecteerd en dus gewaardeerd 
kunnen worden draagt het waarschijnlijk ook bij aan de noodzakelijke vertrouwensband tussen 
corporatie en bewoners. Bewoners willen graag „gehoord worden‟.  
 
E.e.a. ondersteunt de stelling dat duurzaamheidsmaatregelen die expliciet bijdragen aan gezondheid, 
vergroten van gevoel van veiligheid en aan 'placemaking' (vergroten van gevoel van 
eigenheid/geborgenheid) positief door huurders worden ontvangen. Dan moeten bewoners dit ook wel 
inzien en/of zodanig ervaren (dat heeft dus ook consequenties voor de wijze waarop daarover wordt 
gecommuniceerd).  
 
E.e.a. ondersteunt de stelling dat duurzaamheidsmaatregelen die 'herkenbaar', 'gewoner' en concreet 
zijn, en ook op het eerste gezicht al bijdragen aan de woonkwaliteit van de eigen woning , met name 
positieve associaties opleveren onder huurders. Voor energiebesparingsmaatregelen bestaat (ook als 
bewoners zelf moeten bijdrage aan de investering) waarschijnlijk meer draagvlak wanneer het om 
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herkenbare en begrijpelijke maatregelen gaat. Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte wordt 
gewaardeerd en als zeer zinvol gezien. 
 
Diverse huurders bleken geen vertrouwen in de corporatie te hebben. Vertrouwen draagt echter erg bij 
aan het succes van een verduurzamingsslag.  
Het zal tijd kosten om dat vertrouwen te herstellen maar sneller repareren en schoonmaken draagt bij 
aan die aanpak. Ook zelf eerst energiebesparende maatregelen treffen in publieke delen en relatief 
kleine ingrepen in de woonomgeving plegen die door bewoners worden gewaardeerd vergroten de 
geloofwaardigheid van de duurzaamheidsplannen van de corporatie. 
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4. Koppeling van bevindingen aan duurzame technische 
ingrepen 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: Extern advies dat HaagWonen eerder kreeg betreffende 
duurzame technische ingrepen en een brainstorm van duurzaam bouwenspecialisten.  
 

4.1. Extern advies richting HaagWonen betreffende duurzame 
technische ingrepen 

De projecten van HaagWonen lopen sterk uiteen. In dit hoofdstuk wordt een drietal uiteenlopende 
projecten toegelicht. De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit de periode van voor de tweede 
wereldoorlog, uit de jaren vijftig en uit de jaren tachtig en kenmerken zich door verschillende 
doelgroepen. In de volgende paragraven worden ze beschreven. Ook de door een externe adviseur 
geadviseerde milieumaatregelen voor twee van deze projecten worden benoemd. Op deze wijze 
ontstaat een goed overzicht van de complexe renovatieopgave waar de corporatie voor staat evenals 
een indruk van de gangbare werkwijze van de corpratie (die anders is dan de in dit rapport 
voorgestelde werkwijze gericht op ene fusie van belangen) en gangbare duurzaamheidsoplossingen. 
[bron: concept afstudeerrapportage Marieke Mars] 
 

4.1.1. vooroorlogs project 

Het eerste project dateert uit de jaren 1931.Kenmerken van de directe omgeving zijn veel nieuwbouw 
en een goede bereikbaarheid. Het complex ligt in een buurt waar veel gezinnen met kinderen wonen. 
Meer dan de helft van de inwoners heeft een laag opleidingsniveau (MBO of lager). Zestig procent 
heeft een laag inkomen en het werkeloosheid percentage ligt op 8% (dat is 2,5% meer dan het Haagse 
gemiddelde. Daarnaast wonen er veel verschillende culturen in de buurt. Driekwart van de bewoners is 
niet van Nederlandse herkomst. De woningtypen zijn ruwweg in drie typen te verdelen; 
Eengezinswoningen met een kleine voor en achtertuin bestaande uit twee verdiepingen en een moeilijk 
toegankelijke zolder. De afmetingen zijn klein (het verhuurbaar oppervlak is ongeveer 75 m2). En 
gestapelde woningen bestaande uit een begane grond woning met achtertuin en berging en een 
bovenwoning met twee verdiepingen en een vliering. Ook hier zijn de afmetingen klein (de 
benedenwoningen hebben een verhuurbaar oppervlak van ongeveer 60 m2 en de bovenwoningen 
ongeveer 80 m2. ).Voor alle woningen geldt dat er sprake is van verschillende indelingen. Dit komt 
mede doordat bewoners zelf in het verleden veel hebben aangepast. 
 
Bouwkundige gegevens 
De kruipruimte is niet goed toegankelijk, hierdoor zijn er aannames genomen tijdens 
de woningopname en door de tekeningen. Tijdens de opname zijn er geen bijzondere gebreken 
aangetroffen, die door de fundering zouden kunnen worden veroorzaakt. Volgens de tekeningen zijn 
de gevels en de bouwmuren op een dubbele rij palen met een kesp gefundeerd (Amsterdams systeem). 
De bouwmuren en gevels zijn gemetseld als steens muren in kettingverband. Het geheel komt solide 
over. Alle vloeren zijn van hout. De balken van de verdiepingsvloeren zijn gering van afmeting en 
steunen op een balkondersteunende muur op de begane grond. Gebreken zijn niet aangetroffen, wel 
veel veranderingen. 
De begane grondvloeren zijn in matige conditie. De houten balken vertonen 
verkleuring door vocht. Kruipruimte ventilatie is vrijwel niet aanwezig. Er zijn ook vaak klachten over 
vliegjes, koude, vocht en stank vanuit de kruipruimtes. Daarnaast zijn zowel de begane grondvloeren, 
woningscheidende vloeren en daken ongeïsoleerd. Incidenteel zijn scheuren in de gevels aangetroffen. 
De oorzaak hiervan is niet zeker, maar het aantal is gering. Het herstellen is eenvoudig te doen. Het 
voegwerk is over het algemeen goed en in het verleden al vervangen. Ook hier zijn de gevels 
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ongeïsoleerd. Alle gevelkozijnen zijn van grenen. Het gemeten vochtpercentage van de kozijnen is 
24%, dit vocht zorgt voor problemen, zoals houtrot. De waterslagen onder de 
gevelkozijnen zijn uitgevoerd in beton, hier is scheurvorming en betonrot ontstaan. 
Alle kozijnen zijn voorzien van enkel glas. De balkons in dit complex zijn zeer kritisch. Er zijn 
vochtplekken op het metselwerk en betonrot geconstateerd. 
Er zijn veel vochtproblemen. Dit is ook goed te zien in de afwerking van de woningen. Het 
schilderwerk verkeert in slechte staat, de stuclagen in de woningen hebben vochtplekken, de 
kleine badkamers zitten vol met schimmels en het toilet heeft vochtplekken op de vloer. 
Er is een verscheidenheid van installaties aanwezig. Sommige huizen hebben 
moederhaarden met radiatoren en andere weer een CV installaties met een goede 
CV ketel. Er is geen mechanische ventilatie aanwezig. hetgeen leidt tot het vochtprobleem. 
De elektra-installatie is modern en voorzien van goede bedrading. Er zijn echter 
veel te weinig groepen voor een moderne woning. Daarnaast is er geen meterkast, 
de meters hangen open in de gang. De waterinstallatie is vervangen en van koper, met een watermeter 
in een put achter de voordeur. De gasaansluiting voldoet met aansluitpunten in de keukens en bij de 
moederhaarden. 
De energie-index van de opgenomen woningen lag tussen de 2,69 en 3,30, dit komt overeen met F en 
G energielabel. 
 
Impressie van de omgeving 
Door de vele nieuwbouw in de directe omgeving heeft het complex een duidelijke impuls nodig om de 
woningen de komende jaren verhuurbaar te houden. Verkoop of sloop en vervangende nieuwbouw is 
geen optie, omdat daar geen vraag en geld voor is. Er mag flink ingrepen worden, mits de 
exploitatietermijn dan wel dertig jaar of meer wordt. 
Een meer divers aanbod is wenselijk, omdat de doelgroep waarvoor verschillende 
oplossingvarianten voor ontwikkeld moeten worden huishoudens met kinderen zijn. Dit zou bereikt 
kunnen worden door bijvoorbeeld woningen samen te voegen. Het blijft wel de bedoeling dat de huren 
laag blijven, omdat Haag Wonen met deze woningen wil inspelen op de vraag die heerst naar 
meerkamer-woningen voor gezinnen met een laag inkomen. 
De thema‟s gezondheid en gebruikskwaliteit moeten primair de aandacht krijgen bij 
het ontwikkelen van verbetervarianten. Onder het thema gezondheid vallen de subthema‟s geluid 
(hinder door verkeerslawaai, door buren, installatiegeluid en de geluidsisolatie binnen een gebouw), 
luchtkwaliteit (de aanwezigheid of juist de afwezigheid van enerzijds vervuilde bronnen en anderzijds 
de ventilatievoorzieningen), thermisch comfort (zomer: spuivoorzieningen, gebouwmassa‟s, grootte 
van glasoppervlak, dakisolatie, winter: kierdichting, enkelglas, isolatieniveau), licht en visueel comfort 
(daglichttoetreding, verblinding). 
Onder het thema gebruikskwaliteit vallen de volgende subthema‟s : toegankelijkheid (mensen met een 
rolstoel moeten buiten en binnen de woning zelfstandig kunnen leven), en functionaliteit (efficiënt 
ruimtegebruik, voldoende ruimtelijke afmetingen, functionele gebruikskwaliteit en de aanwezigheid 
van randvoorwaarden voor goed gebruik). 
De technische kwaliteit wordt door de verhuurder op systematische wijze beheerd. Voor meerjaren 
planmatig onderhoud worden met regelmaat inspecties uitgevoerd die inzicht geven in de staat van 
bouwkundige installatieonderdelen.  Sociale veiligheid wordt samengevat met het politiekeurmerk 
Veilig Wonen. 
 
Ervaring HaagWonen op basis van interview met onderzoeker: 
Positief: 
-  vooral bewoners die er langer wonen voelen zich betrokken bij hun woning (zelf eraan klussen 

e.d.) en hun buurt ('er is wel enthousiasme) 
- saamhorigheid, leven op straat met elkaar 
-  sociale controle: 'mensen letten redelijk op elkaar' 
- karakteristiek (voorgevels niet aantasten) 
- gunstige ligging t.o.v. centrum, goede bereikbaarheid 
 
Negatief: 
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-  houten vloeren (kraken, geluidsoverlast) 
-  slechte technische en onderhoudstoestand (rotte houten kozijnen e.d);  
-  doucheruimte is klein en voldoet niet aan eisen (bij de bouw is geen rekening gehouden met 

een badkamer)  
-  deel woningen heeft geen wasmachineaansluiting 
-  in deel woningen is plattegrond niet ideaal gezien huidige eisen  
- veel mutaties in etagewoningen (redelijk klein; veel jongeren en alleenstaanden) 
 
Neutraal/ambivalent: 
-  bewonerscommissie inmiddels opgeheven; geen straatfeesten meer 
-  (on)veiligheid niet echt een issue 
-  verschil in oriëntatie en beleving bewoners etagewoningen t.o.v. woningen met tuintjes 
 
Behoefte aan: 
-  onderhoudsstaat verbeteren  
-  modernisering badkamer/toilet 
-  iets doen aan houten vloeren 
-  visueel aantrekkelijker maken straat en gevelaanzicht  
 
 
Verbetervarianten adviseur 
Vanuit een strategische benadering is er onderzocht of er drie verbetervarianten voor de woningen 
mogelijk zijn op verschillende ingreepniveaus. Als eerste conserveren, dit houdt in dat het 
beslismoment eigenlijk wordt uitgesteld met een horizon van 15 jaar. Als tweede wordt er gezocht 
naar een renovatieplan, dit houdt in dat de indeling hetzelfde blijft, maar er wordt grondiger te werk 
gegaan zodat de exploitatietermijn verlengd kan worden met 25 tot 30 jaar. En als laatste 
transformeren. Hierbij kunnen wijzigingen van functie, plattegronden en doelgroepen overwogen 
worden. Het toekomstperspectief moet dan ook minimaal 30 to 40 jaar zijn. Vervolgens is er gekeken 
naar de mogelijke opties die de directe omgeving biedt om duurzaamheidmaatregelen te 
implementeren. 
 
Er zijn een paar standaard maatregelen waar al vanuit wordt gegaan dat deze worden 
geïmplementeerd. Dit zijn waterbesparende kranen, douchekop en stortbak toilet, hout met keurmerk, 
EPDM ipv lood, materialen afstemmen op levensduur, voorkomen zaagverliezen, beperken 
geluidhinder, wegwerken koudebruggen, toepassen reinigbaar ventilatiesysteem, onderhoudscontract 
voor installaties en politiekeurmerk. 
 
Conserveren in bewoonde staat 

- isolatie dak 
- reparatie voorgevel en isolatie achtergevel 
- reparatie kozijnen 
- gedeeltelijke vervanging enkelglas door HR++-glas en kierdichting 
- vervanging zachtboard en PS-plafondplaten 
- natuurlijke ventilatievoorzieningen 
- aardlekschakelaar en uitbreiding groepen 
- verwijdering lokale verwarming, open toestellen en geisers door HR-ketel en 

radiatoren 
 
Renoveren (met uitplaatsing of fasering) 

- dakisolatie 
- vervanging dakkapellen 
- isolatie voor- en achtergevel 
- reparatie kozijnen en alle glas vervangen door HR++ 
- vervanging zachtboard en PS-plafondplaten 
- vloer herstellen en isoleren 
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- mechanische en natuurlijke ventilatievoorzieningen 
- aardlekschakelaar en uitbreiding groepen, controle bedrading 
- verwijdering lokale verwarming, open toestellen en geisers door HR-ketel en 

radiatoren 
- zonnecollector optioneel 

 
Transformatie in leegstaande staat: renoveren met plattegrondaanpassing 
 
Omgeving: 

- advies (en budget) tuininrichting 
- meer (energiezuinige) verlichting op straat 
- fietsenlockers 
- groene hondenstrook 

 

4.1.2. Jaren vijftig complex 

Kenmerken van de directe omgeving zijn veel groen, gemende functies en een goede bereikbaarheid. 
Het complex ligt in een buurt waar veel alleenstaande huishoudens wonen met een gemiddeld jonge 
leeftijd. Meer dan de helft van de inwoners heeft een laag opleidingsniveau (MBO of lager). 
Vijfenzeventig procent heeft een laag inkomen en het wekloosheid percentage ligt op 13% (dat is 
7,5% meer dan het Haagse gemiddelde). Daarnaast wonen er veel verschillende culturen in de buurt, 
meer dan de helft is niet van Nederlandse herkomst. De woningtypen zijn kenmerkend voor de jaren 
1950. De ontsluiting is via een gesloten portiek met op iedere verdieping 2 woningen, waarvan één 
woning de “wisselkamer” bezit en daardoor iets groter is. Gemiddeld zijn de woningen ongeveer 52 
m2. Alle woningen bezitten een klein balkon, maar geen tuin. De groene binnentuin is een collectieve 
ruimte. Er zijn 13 bedrijfs- / winkelpanden die ook in bezit zijn van HaagWonen. De buurt kampt met 
een groot werkeloosheidsprobleem. De opgave waar de corporatie zich voorgesteld ziet heeft vooral 
betrekking op de bedrijfsruimtes. In de directe omgeving zijn voldoende voorzieningen die aan de 
vraag kunnen voldoen. Het project leent zich om die reden voor alternatieve voorzieningen. Gedacht 
wordt o.a. aan een woon/werkcomplex. 
 

4.1.3. Jaren tachtig complex 

Kenmerken van de directe omgeving zijn veel hoogbouw, voornamelijk kantoren en een optimale 
bereikbaarheid. Het complex ligt in een buurt waar veel jonge alleenstaanden wonen. Zestig procent 
van de inwoners heeft een midden tot hoog opleidingsniveau maar eveneens zestig procent heeft een 
laag inkomen. De werkeloosheid ligt ook hier hoger dan in den Haag gemiddeld . Eveneens zestig 
procent van de bewoners is niet van Nederlandse afkomst. De woningtypen zijn divers. Van studio s‟ 
tot vijfkamerappartementen. De afmetingen zijn goed en voor alle woningen geldt dat ze een een 
balkon of eigen tuin hebben. Elke woning heeft een berging. 
 
Bouwkundige gegevens 

- Het afgesloten portiek is ongeïsoleerd en wordt geventileerd d.m.v. ventilatieroosters 
in de gevel 

- De vloeren zijn van beton. De begane grondvloer is niet geïsoleerd. De kruipruimte is 
droog.  

- De platte daken zijn ongeïsoleerd 
- De buitengevel is een spouwmuur met baksteen buiten en beton binnen (Rc-waarde – 

1,3) 
- De panelen bestaan isolatie en rabatdelen 
- De houten kozijnen zijn voorzien van enkel en dubbel glas 
- Sommige ramen hebben ene matige kierdichting d.m.v. een tochtstrip 
- Verwarming vindt plaats middels stadsverwarming (geïsoleerde leidingen) 
- Thermostaat in woonkamer 
- Sommige woningen hebben een keukengeiser 
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- Aanvoer van ventilatielucht is natuurlijk, afvoer is mechanisch (op een enkele woning 
na) 

- De woningen komen overeen met een C of D label 
 
Impressie van de omgeving 
Wat betreft tevredenheid over de woonomgeving springt deze wijk er positief uit, behalve 
bereikbaarheid van voorzieningen (maar niet 'spelen') en de wijk scoort ook iets lager wat betreft 
verkeersoverlast, politie op straat en buurtbewoners. Wat betreft 'bereikbaarheid' en 'groen en netheid' 
scoort de wijk juist extra ten opzichte van andere wijken. 
 
Ervaring HaagWonen op basis van interview met onderzoeker: 
Positief: 
- bewoners waarderen hun woning Dit geldt niet voor de aspecten 'badkamer', toilet', en 'netheid 

trappenhuis en galerijen'.) 
- prettig dicht bij stadscentrum en openbaar vervoer 
-  'knusse', intieme wijk 
-  rustig 
-  groene wijk 
-  goed ontworpen woningen/plattegronden 
-  actieve kern oorspronkelijke bewoners (die deels ook aan basis wijk stonden)  
 
Negatief: 
-  verkeersdrukte door beperkte toegangswegen (rond spitsuren)  
-  geluidsoverlast wegen en treinverkeer 
-  grote bouwactiviteiten rond de wijk 
-  inpandige badkamer zonder mechanische ventilatie (vocht/schimmel) 
 
Neutraal/ambivalent: 
-  verschuiving waardering openbare ruimte (binnenhoven); meer afbakening privéruimte 

(schuttingen) 
-  instroom nieuwe huurdersgroepen 
-  (geluids)overlast tussen woningen geen issue 
 
Verbetervarianten adviseur 
Om de woningen klaar te maken voor de toekomst moet een aantal bouwtechnische verbeteringen 
worden doorgevoerd en moeten de woningen energetisch op een hoger niveau worden gebracht. Ook 
moet een aantal bouwfysische problemen worden opgelost en moet de ventilatie (en daarmee ook de 
geluidhinder van buiten) worden aangepakt. Er zijn twee verbetervarianten voorgesteld; conserveren 
en renoveren. Er wordt van dezelfde standaardmaatregelen uitgegaan als in het vooroorlogse project. 
 
Conserveren  

- isolatie dak (naplaatsing pv-cellen mogelijk maken) 
- voegwerk vervangen en gevel impregneren 
- puivullingen vervangen en isoleren 
- glas vervangen door HR++-glas, aanbrengen kierdichting 
- vraaggestuurd ventilatiesysteem met mechanische afvoer en suskasten 
- handhaven stadsverwarming, geisers verwijderen en zonnecollectoren en –boiler 

aanbrengen 
 
Renoveren 

- voorbeeldportiek 
- isolatie dak 
- warmte- en geluid isoleren gevels (groene gevelbekleding? zonnepanelen?) 
- isoleren balkonconsoles 
- puivullingen vervangen en isoleren 
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- glas vervangen door HR++-glas, aanbrengen kierdichting 
- uitbreiden meterkast en controleren bedrading (aanbrengen PV-cellen?) 
- mogelijke eigen duurzame energievoorziening 
- vraaggestuurd ventilatiesysteem met mechanische afvoer en suskasten 
- handhaven stadsverwarming, geisers verwijderen en zonnecollectoren en –boiler 

aanbrengen 
 
omgeving 
- beter invulling buitenruimtes 
- meer verlichting buiten 
- sociale controle hondenpoep 
- opruimen rommel (met beloning) 
 

4.1.4. Conclusie 

Het woningbestand dat voor renovatie in aanmerking komt varieert van vooroorlogs tot de jaren 
tachtig. De bewonerssamenstelling varieert vooral wat opleiding betreft. De inkomens zijn over het 
algemeen laag en de werkeloosheid hoger dan gemiddeld in Den Haag. Er zijn zowel bewoners die 
heel tevreden zijn als bewoners die grote klachten hebben. De opgaven variëren van noodzakelijk en 
vergaand ingrijpen tot verbeteren, van ingrijpen op woningniveau tot ingrijpen op voorzieningen- en 
wijkniveau. De voorgestelde milieumaatregelen baseren zich vooral op de technische staat van de 
woningen, de beschikbare budgetten en de beoogde levensduurverlenging. Een direct verband tussen 
de groep/categorie bewoners die inde woningen wonen en de voorgestelde milieumaatregelen wordt in 
het externe advies niet direct gelegd. De enige conclusie die dan ook op basis van deze informatie te 
trekken valt is dat een algemeen geldend maatregelenpakket praktisch onmogelijk is. Nog los van de 
uiteenlopende bewonersgroepen/categorieën lopen de projecten technisch dermate uiteen dat 
standaardisatie vrijwel ondoenlijk is Elke benadering van een specifiek project zal dan ook gebaseerd 
moeten zijn op een grondige analyse van de specifieke situatie (zowel technisch als economisch als 
wat betreft de bewoners). Maatwerk is een voorwaarde.  
 

4.2. Een brainstorm van duurzaam bouwenspecialisten  

De brainstorm had vooral als doel andere dan de gebruikelijke milieumaatregelen aan te dragen en 
ideeën te generen die bijdragen aan een nieuwe, aantrekkelijke, manier van denken over het treffen 
van milieumaatregelen. Volledigheid werd dan ook niet nagestreefd. Een hoog inspirerend en 
illustratief gehalte van de voorbeelden wel. Belangen en wensen van bewoners vormden het 
uitgangspunt van de brainstorm. Het streven was tot een fusie van belangen te komen; een scala aan 
mogelijke ingrepen die de belangen van de bewoners en corporatie behartigen op een 
milieuvriendelijke wijze (en liefst ook op economisch aantrekkelijke wijze.) 
 
Er wordt bij de voorbeelden een onderscheid gemaakt in maatregelen op wijkniveau, bouwkundige 
maatregelen, installatietechnische maatregelen en service gerelateerde maatregelen. 

4.2.1. Voorbeelden van maatregelen op wijkniveau 

 
- Nadrukkelijk belicht in het vijftiger jarenproject van Haag Wonen zijn de mogelijkheden van 

de bestaande bedrijfsruimtes i.r.t. de werkeloosheid in de wijk. Een mooie vorm van een fusie 
van belangen op dit gebied vormt de benadering van I-DID fashion in Utrecht waar 
ecologische kleding wordt genaaid en gebreid in ateliers „ op locatie‟. Hiermee wordt 
werkgelegenheid geschapen en de sociale cohesie in een buurt vergroot. 

 
- Een ander inspirerend voorbeeld vormt het bekroonde afstudeerwerk van Sander Smoes: „ De 

vakman centraal‟. In deze onorthodoxe benadering, die nu in Rotterdam wordt toegepast, 
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wordt gestreefd naar vergaande vervlechting van wonen en werken. Niet alleen op 
beganegrond-niveau maar in de blokken als geheel.  

 
 

  
 
- Tijdens de HaagWonenworkshop werd duidelijk dat afval en het dumpen van afval een groot 

probleem zijn in de wijk. Een goed voorbeeld voor een oplossing is de speeluitleenvoorziening 
in de Poptahof. Hier verdienen de kinderen speelgoed door afval te verzamelen. Op die manier 
wordt het afvalprobleem ook hun problee. Ook kan via de kinderen de ouders worden bereikt 
(ls de kinderen zich schamen omdat hun ouders er een bende van maken).  

 
- Groen in de wijk blijkt erg gewaardeerd te worden. Soms gaat het om heel kleine zaken. 

Vlinderstruiken bijvoorbeeld die vlinders aantrekken. Gierzwaluwblokken, vogeldakpannen, 
bijenkorven,… Dergelijke maatregelen kosten niet veel maar vergroten het welbevinden en 
dragen bij aan de biodiversiteit in de wijk. Het gebruik kunnen maken van volkstuinen lijkt 
ook zeer gewaardeerd te worden.  

 
- Veel mensen voelen zich ‟s avonds onveilig op straat door het ontbreken van straat en portiek 

verlichting. Wanneer aanwezige verlichting defect is blijkt het erg lang te duren voordat dit 
gerepareerd wordt. Het vervangen van de huidige verlichting door LED- of andere 
energiezuinige lampen zou deze problemen aanpakken. LED-verlichting heeft een veel langere 
levensduur en hoeft dus minder vaak vervangen worden. Daarnaast verbruikt LED verlichting 
minder electriciteit. 

 
- Tijdens de workshop HaagWonen gaf een bewoner aan dat de verlichting in publieke ruimtes 

vaak onnodig (lang) aanstaat en dat de aansturing hiervan niet te regelen is. De tijdschakelaars 
vervangen door daglicht en aanwezigheidsschakelingen laat de verlichting enkel branden 
wanneer dit echt nodig is. Ook hier zou dat weer in combinatie kunnen met LED‟s voor extra 
energie besparing. 
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- Een veel geuite wens van bewoners is om meer en veiliger speelruimtes voor kinderen te 
hebben. Zie ook opmerkingen over het verbrede trottoir, groen en de speelgoeduitleen van de 
Poptahof. In de Poptahof werden jaren geleden al de kinderen betrokken bij de inrichting van 
de wijk dmv een (water)prijsvraag (promotieonderzoek Paul van Eijk). Het winnende ontwerp 
is ook opgenomen in de wijk. De benadering via kinderen bleek een probaat middel om de 
ouders te bereiken.  

 
- Door (centrale) parkeerplaatsen slim te situeren (b.v. aan de rand van de wijk of bouwblok) 

kunnen er autoluwe zones gecreëerd worden waar ruimte ontstaat voor spelen of recreatie. 
 
- De behoeft aan uitzicht is groot: Misschien is in dit kader ook een les te leren van het GWL-

terrein. Bij dit project is ook in grote dichtheid gebouwd maar is heel zorgvuldig omgegaan 
met de zichtlijnen waardoor mensen toch een gevoel van privacy en ruimte hebben. Als er 
toch gesloopt wordt is het nuttig hier rekening mee te houden. Maar ook de inzet van groen 
kan hier aan bijdragen. Misschien zijn er ook wel fysieke ingrepen te verzinnen die bijdragen 
aan de privacy. Vaste zonwering bijvoorbeeld voor woningen met een gevel op het zuiden 
(gaat ook oververhitting tegen en daarmee energieverbruik door ventilatoren). 

 
- In Rotterdan is recent het project Woonmarkt aan de Pretorialaan gestart. Hierin wordt door 

woningcorporatie Ymere in samenwerking met Inekel Hulshofarchitecten en het 
Albedacollege sloopmateriaal dat afkomstig is uit woningen die worden aangepakt 
getransformeerd tot bruikbare bouwmaterialen en aan bewoners verkocht. Hiermee wordt 
tevens werkgelegenheid geschapen. 

 
 
- In Duitsland worden strenge eisen aan de afwatering gesteld. Daarom worden daar vele meer 

dan bij ons eenvoudige maatreglen getroffen die overlast in de wijk bij heftige regenval 
tegengaan. Nederland kampt echter met dezelfde problematiek. Ingrepen zoals wadi‟s en 
regenwaterafvoergoten zijn eenvoudig en met slechts geringe merekosten aan te brengen 
wanneer om welke reden dan ook de bestaande situatie wordt gewijzigd en er dus toch al 
„spaden in de grind gaan‟.   

 
 

 
Bron: presentatie Stefan Netsch 
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- Afwateringsproblemen kunnen ook worden opgelost door een waterbergingsgebied in de vorm 

van een waterspeeltuin aan te leggen. 
 

 
Waterspeeltuin. Bron: www.tienen.be  

 
  

 
- Energieproducerende tegels vragen niet alleen aandacht voor het thema energie maar leiden er 

ook toe dat kinderen meer bewegen. De tegel wordt tijdens het lopen iets ingedrukt waarna de 
kinetische energie omgezet wordt naar elektrische energie. 

 
 

 
Energieproducerende tegel. Bron: 
www.trendbird.co.kr/ 
 
 
 

- De wijk als energiecentrale. Met een windmolen, pv-cellen, o.i.d. laten zien dat de wijk 
duurzaam is en daar voor staat. Kan ook als statement of herkenbaarheid (voor wij, corperatie) 
gebruikt worden. In Madrid is een duuzraam object gemaakt van restmaterialen, zonnepanelen 
en groen. Het wordt gebruikt als theater, openluchtbioscoop, ontmoetingsplek en steeds 
verplaatst naar de plaats waar de behoefte aan een dergelijk obect het grootst is.  

 

http://www.tienen.be/upload/afbeeldingen/waterspeeltuin2.jpg
http://www.trendbird.co.kr/
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Oxygen tree in Madrid. Naast dat de pv-cellen energie opwekken zuiveren de planten 
de lucht. Bron: http://www.popfi.com/wp-content/uploads/air-tree-4.jpg 

  

4.2.2. Voorbeelden van bouwkundige maatregelen 

- Een veilige woonomgeving scheppen is een van de hoofddoelen van een corporatie. Het 
weghalen van open verbrandingstoestellen, om het risico op koolmonoxidevergiftiging weg te 
nemen, heeft daarom ook hoge prioriteit. Door dit weghalen te combineren met met de 
plaatsing van een modern en energie-efficiënt verwarmingssysteem kunnen meerdere vliegen 
in 1 klap worden geslagen. 

 
- Met behulp van geprefabriceerde oplossingen is het mogelijk woningen in bewoonde staat 

vergaand te verduurzamen en van extra woonkwaliteit te voorzien. Dit alles op betaalbare 
wijze. In Nederland wordt momenteel door corporaties, vele andere partijen uit de keten en 
door de overheid gewerkt aan dergelijke oplossingen (programma en netwerk Slim & Snel). 
De oplossing van Lacaton en Vassal in Parijs is hiervan een goed voorbeeld 
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Bron: www.lacatonvassal.com 
 

- Zonwering en een „koel en fris huis‟ zijn wensen die in het algemeen maar ook tijdens de 
workshop geregeld naar voren kwamen. Zonwering bij een op zuid georiënteerde gevel draagt 
bij aan het voorkomen van oververhitting en voorkomt dus ook het gebruik van 
energieverslindende airco‟s. Door mooie ontwerpen kan zonwering ook bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van de gevels, en indirect aan status: „ik woon in het huis met de mooie 
zonwering‟. Daarnaast kan zonwering – indien gewenst – ook een bijdrage leveren aan de 
privacy van bewoners en aan veiligheid (inbraakwerend). Voorbeelden zijn moderne luiken 
die middels een druk op een knopje voor de ramen schuiven. Ook overstekken of luifels bij 
een zuidgevel fungeren als zonwering en kunnen mogelijk zelfs gecombineerd worden met pv-
cellen.  

 
 

  
Moderne schuivende louvreluiken bieden bescherming tegen oververhitting, zorgen voor een afwisselend 
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gevelbeeld en kunnen ook bijdragen aan privacy voor de bewoners. bron: www.gv-projectzonwering.nl 
 

  
Overstekken of luifels bieden bescherming tegen overhitting. In combinatie met PV-cellen leveren ze ook 
electriciteit. bron: www.gv-projectzonwering.nl 
 
 

- De wens een groene omgeving te hebben zal niet altijd vervuld kunnen worden door 
groene gebieden op straatniveau. Dan zijn gevelbegroeiing of daktuinen wellicht een 
interessant alternatief. Door gevelbegroeiing wordt ook het risico op graffiti 
gereduceerd en wordt de fijnstof concentratie verlaagd (interessant bij gebouwen 
langs drukke verkeerswegen). Daktuinen kunnen variëren van vegetatiedaken met 
sedumplanten (buffering hemelwater, koelend effect voor onderliggende ruimten in de 
zomer, mooier uitzicht vanuit woningen die op deze daken uitkijken) tot stadstuinen 
die ingericht kunnen worden als moestuinen, als relaxplek en/of ontmoetingsplek. (zie 
ook de eerder gemaakte opmerking over moestuinen) 

 
 
 

  
Voorbeelden voor relax-plekken op dakterrassen. Door bewoners de mogelijkheid te geven om zelf een 
soortgelijke plek in te richten, maken zij zich de plek eigen en onstaat saamhorigheid. Een deel van het dak kan 
worden ingericht als relax-/ontmoetingsplek, een ander deel kan worden voorzien van planten (hetzij 
sedumplanten, moestuinen ed) 
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Voorbeelden van groenegevels of verticale tuinen. Hiermee wordt het groen in de wijk uitgebreid zonder dat 
hiervoor bruikbare ruimte ingeleverd moet worden. Flower Tower te Parijs. Museum Quai Branly te parijs bron: 
www.ourfuturehouse.org 
 

 
[Bron: www.verticalgardens.eu] 
 

   
Enkele voorbeelden voor daktuinen op appartementengebouwen. 
 
- Kieren en naden in de gevel/bij kozijnen kunnen tot tochtklachten en veel energieverlies 

lijden. Door het dichten van kieren en naden is al snel winst te boeken. Bij historische 
gebouwen is het wel zaak om eerst de bouwfysische consequenties van deze maatregel te 
beoordelen. Vanuit duurzaamheid verdient afdichting met bijvoorbeeld rubberen profielen de 
voorkeur boven kit of pur. 

 
- Bij geluidsbelaste gevels kan het vervullen van de wens naar geluidsisolatie uitstekend 

gecombineerd worden met thermische isolatie. Maar ook betere geluidsisolatie tussen 
woningen onderling kan een wens van bewoners zijn. In dit geval is het effect van thermische 
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isolatie niet van toepassing (tenzij het stookgedrag van de buren een groot verschil toont met 
het eigen gedrag), maar kan de maatregel bijdragen tot verbetering van het wooncomfort.  

 
- Ramen die nog voorzien zijn van enkele beglazing kunnen leiden tot koudeval/tochtklachten 

maar ook tot geluidsoverlast. Het plaatsen van dubbele beglazing verhoogt dus niet alleen het 
thermisch comfort maar kan ook bijdragen aan de wens naar meer privacy („de wereld buiten 
sluiten‟). Bij het vervangen van ramen is wel belangrijk dat rekening wordt gehouden met 
voorzieningen die bewoners zelf hebben aangebracht. Bewoners willen zo min mogelijk 
overlast: door gordijnen weer op te hangen en eventueel door bewoners aangebrachte 
zonwering terug te plaatsen of desnoods te vervangen door een nieuw systeem zullen 
bewoners positiever tegenover deze maatregel staan.  

 
- In enkele gevallen kan mogelijk de isolatie van gevels en/of het vervangen van enkele 

beglazing worden gecombineerd met het toevoegen van nieuwe balkons of serres en zo 
tegemoet te komen aan de wens naar buitenruimte. Voor historische panden is het advies om 
deze maatregel reversibel uit te voeren. Aangezien (extra) buitenruimte over het algemeen erg 
gewild is zullen vele bewoners de ermee gepaard gaande overlast naar verwachting eerder 
accepteren dan wanneer alleen de ramen worden vervangen. Bij oudere woningen die al over 
balkons beschikken kan deze maatregel eveneens zinvol zijn: Vaak zijn de balkons te klein om 
goed gebruikt te kunnen worden en de oude constructies veroorzaken vaak koudebruggen.  

 

 
Appartemententengebouw in Dublin: De uit de gevel uitstekende ramen bieden vrije uitzicht. De gekleurde 
ramen zorgen vooral ‟s avonds, als in de woningen het licht brandt, voor een bijzonder en afwisselend beeld. 
[bron: tijdschrift „GreenBuilding‟ 09/2010] 
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Appartementengebouw in Karlsruhe (Duitsland): de woningen zijn voorzien van nieuwe grotere balkons. De 
oude balkons waren klein en hadden koudebruggen. [bron: tijdschrift „GreenBuilding‟ 09/2010] 
 
 

  
Appartementengebouw in Wenen: de balkons zijn voorzien van glazen puien die de bewoners naar keuze kunnen 
openen en sluiten. Daardoor kunnen de balkons ook in het voor- en najaar intensiever worden gebruikt. Omdat er 
geen verticale profielen zijn toegepast blijft een hoge mate aan transparantie gewaarboorgd – ook als de glazen 
puien gesloten zijn. 
 
- Bij de wens naar serres hoort wel een kanttekening: uit de evaluatie van eerder gerealiseerde 

projecten blijkt dat bij kleine woningen serres vaak worden gezien als een kans om de 
woonkamer te vergroten. In dit geval wordt de pui tussen serre en woonkamer door de 
bewoners verwijderd en worden soms zelfs radiatoren in de serre geplaatst. Een echte serre is 
een onverwarmde ruimte die buiten de thermische schil ligt: er is geen verwarming aanwezig 
en de serre is vaak voorzien van enkele beglazing. In dit geval draagt de serre bij aan een 
energiezuinig concept doordat deze fungeert als een thermische buffer. De temperatuur in een 
soortgelijke „echte‟ serre wijkt echter af van de temperatuur in overige verblijfsruimten: in de 
winter zal het kouder zijn in de serre, in de zomer juist warmer. Dit betekent dat de serre niet 
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het hele jaar door even intensief gebruikt kan worden. Ook is het effect van de „thermische 
buffer‟ afhankelijk van het gedrag van de bewoners: in de zomer is het verstandig om de 
deuren/ramen tussen woonkamer en serre overdag gesloten te houden om te voorkomen dat 
warme lucht vanuit de serre naar de woonkamer stroomt. ‟s Nachts is het juist verstandig om 
deuren/ramen tussen woonkamer en serre te openen. Het toevoegen van serres is dus vooral 
interessant bij grotere woningen en vraagt om goede voorlichting bij de bewoners. Dat serres 
wel gewild zijn blijkt onder meer uit het voorbeeld Palenstein in Zoetermeer. Corporatie 
Vestia bood een beperkt aantal serre‟s aan, door de grote belangstelling werden de serre‟s 
verloot. De trotse eigenaren vertellen aan de buren hoe zij genieten van de serre. De buren 
kunnen op eigen initiatief (individueel of gezamenlijk) alsnog ervoor kiezen om een 
soortgelijke serre te laten plaatsen, maar moeten de kosten zelf betalen. Door meerdere serre‟s 
tegelijk te laten uitvoeren en doordat het ontwerp al gereed is, zijn de kosten wel lager. [Voor 
informatie over het project Palenstein zie www.palensteinvernieuwt.nl] 

 
- Bij kleine woningen kan bij mutaties worden overwogen om aan de buren aan te bieden de 

woning te vergroten door de leegkomende woning toe te voegen aan de eigen woning. Dit is 
een ingrijpende maatregel, die ook tot tijdelijke verhuizing van de bewoners zal leiden. Als zij 
hiervoor een grotere/mooiere/lichtere woning terugkrijgen zullen bewoners hier wel 
belangstelling voor hebben, onder de voorwaarde dat zij zich dit financieel kunnen permitteren 
(de nieuwe woning zal wel duurder zijn dan de oude). Bijkomend voordeel is dat 
„woonpassanten‟ verleid kunnen worden om langer te blijven en er zo op termijn een sociale 
mix kan ontstaan. Als de woning toch zo ingrijpend wordt aangepakt is het goed mogelijk om 
ook meteen isolerende maatregelen (gevels, ramen, eventueel dak) uit te voeren. 

 

4.2.3. Voorbeelden van installatietechnische maatregelen 

- Met energiezuinige verlichting is snel winst te boeken én deze maatregel komt tegemoet aan 
de wens van bewoners naar veiligheid (zie resultaten workshop). Voorbeelden zijn 
energiezuinige armaturen, aanwezigheidsdetectie en/of daglichtafhankelijke sensoren in 
trappenhuizen, galerijen en overige gemeenschappelijke ruimten. Het aanbrengen van 
energiezuinige verlichting en er voor zorg dragen dat deze ook goed functioneert lijkt een 
eerste relatief eenvoudige stap op duurzaamheidsgebied - niet alleen in bepaalde pilotprojecten 
maar ook bij overige projecten, omdat dit sterk de geloofwaardigheid vergroot van de 
corporatie. 

 
- Worden badkamers en keukens vervangen dan waarderen bewoners over het algemeen de 

keuzemogelijkheden die zij geboden krijgen. In de huidige situatie zijn waterbesparende 
kranen, douchekoppen, toiletten over het algemeen standaard – voor de bestaande bouw geldt 
dat niet. Een nieuwe badkamer en/of keuken biedt dus over het algemeen meer comfort en 
tegelijk duurzaamheidswinst (uiteraard is hier alleen winst te boeken bij keukens en/of 
badkamers die al een lange levensduur achter de rug hebben en dus aan vervanging toe zijn). 
Mogelijk kunnen de nieuwe badkamers en keukens dan wel meteen worden voorzien van 
maatregelen die een stap verder gaan dan standaard, bijvoorbeeld warmte-terug-winning uit 
het douchewater, … 

 
- Moeilijker te realiseren, maar zeker interessant voor pilotprojecten zijn maatregelen gericht op 

duurzame energieopwekking. Voorbeelden waarmee al ervaring is opgedaan zijn 
warmtepompen voor verwarming en eventueel ook koeling van de woningen (in het verleden 
meestal in combinatie met grondcollectoren, recent wordt ook de temperatuur van afgevoerde 
ventilatielucht als bron gebruikt), warmtepompboilers voor bereiding van warm tapwater (ook 
gebruik makend van de temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht), zonneboilers (zowel 
voor ruimte- als ook voor tapwaterverwarming), pv-cellen (voor elektriciteitsopwekking), 
(micro)wkk-installaties (voor verwarming en opwekking van elektriciteit en in enkele gevallen 
zelfs gecombineerd met een absorptiekoelmachine voor de zomersituatie). In Duitsland zijn 
ook pilots gerealiseerd waarbij met behulp van warmtewisselaars warmte uit de riolering 
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wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen. (Voorbeelden zijn een schoolgebouw in 
het Berlijnse stadsdeel Kreuzberg, het project „Hamburg Wasser‟ waarbij 110 woningen 
aangesloten worden op een soortgelijk systeem, en een recent project in Schkeuditz bij 
Leipzig). Bij maatregelen gericht op duurzame energieopwekking is een goede afweging 
nodig tussen een collectief systeem of individuele systemen. Gezien de hoge 
investeringskosten werd bij sommige recente projecten gezocht naar nieuw 
financieringsvormen. Zo zijn er voorbeelden waarbij woningcorporaties ook de rol van 
energieleverancier op zich nemen. Ook is het mogelijk dat bewoners de mogelijkheid krijgen 
om te participeren in het lokale energiebedrijf door aandelen te kopen. Voor bewoners biedt 
dit de mogelijkheid om onafhankelijker te worden van externe energieleveranciers en van 
onvoorspelbare (naar verwachting wel stijgende) energieprijzen en tegelijk geld te beleggen op 
een manier die simpel te begrijpen is en op termijn uitzicht biedt op financieel rendement. 

 
- Wordt er gekozen voor een van de genoemde voorbeelden voor duurzame energieopwekking 

dan is warmteafgifte via een laag-temperatuur-verwarming (ltv) systeem voor de hand liggend. 
Maar ook het rendement van een HR-ketel verbetert door de keuze voor ltv. Bij warmteafgifte 
middels radiatoren zal het radiatoroppervlak vergroot moeten worden bij overgang naar ltv. 
Over het algemeen vindt men dat niet wenselijk. Een beter alternatief, dat echter meer kosten 
en meer overlast voor de bewoners mee brengt is aanleg van vloer- en/of wandverwarming. 
Voor de bewoners biedt vloer- en/of wandverwarming diverse voordelen: een behaaglijker 
binnenklimaat, minder stof, een lagere energierekening (verbeterd rendement van de 
warmteopwekking en over het algemeen vindt men een lagere temperatuur al behaaglijk, zeker 
bij de keuze voor vloerverwarming), meer ruimte (de ruimten onder de ramen kunnen benut 
worden, terwijl dit in de meeste woningen de opstelplaatsen voor radiatoren zijn).  

 
- Worden er isolerende maatregelen getroffen dan is de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem 

vaak nodig om een gezond binnenklimaat te kunnen waarborgen. Veel bewoners willen geen 
gebalanceerd ventilatiessyteem met warmte-terug-winning, omdat er veel negatieve publiciteit 
over deze systemen was. Kiest een corporatie wel voor een dergelijk systeem zijn dus goede 
voorlichting en een zorgvuldige uitwerking nodig (ramen moeten te openen zijn ook al is dit 
voor de ventilatie niet nodig, om geluidsoverlast te voorkomen moet de wtw-unit in een aparte 
ruimte of in een geïsoleerde kast worden geplaatst, grotere bochtstralen reduceren 
geluidsoverslast door stromende lucht, overdimensioneren maakt het mogelijk dat het systeem 
op een lagere stand kan worden gezet, onderhoud als filters verwisselen wordt nog wel eens 
vergeten door bewoners de cooperatie kan dit op zich nemen, enz.). Een alternatief is 
natuurlijke luchttoevoer via ventilatieroosters (eventueel voorverwarming van de verse lucht 
door deze langs radiatoren te leiden) en mechanische afzuiging in combinatie met CO2-
sensoren. De bewoners weten dan dat er altijd voldoende verse lucht in huis is, zonder dat zij 
zelf iets moeten regelen. 

 
- Het drinkwater verbruik kan in een woning drastisch omlaag gebracht worden met de aanleg 

van een grijswatercircuit. Met dit systeem wordt regenwater opgevangen en bewaard om het 
toilet mee te spoelen of de wasmachine mee te vullen. Een groot nadeel van dit systeem is dat 
er ergens in de woning een (groot) reservoir opgesteld moet worden. 

 
- Home Energie mangament systemen (HEMS) kunnen ertoe bijdragen dat bewoners bewuster 

met hun energie om gaan. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is de Watcher. Dit simpele 
apparaatje maakt inzichtelijk hoeveel energie er in een huishouden verbruikt wordt. 
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Watcher. Bron: knackweekend.rnews.be 

 

4.2.4. Service gerelateerde maatregelen 

- Uit het brononderzoek blijkt onder meer dat bewoners controle over hun woning en 
woonomgeving wensen .Uit de workshop kwam ook naar voren dat bewoners het zeer 
waarderen wanneer naar hun behoeften, wensen en verlangens wordt geluisterd. Aan de 
basisbehoefte naar controle wordt tegemoet gekomen door eerst naar de behoeften, wensen en 
verlangens van bewoners te luisteren en hen vervolgens de mogelijkheid te geven deze zelf in 
praktijk te brengen. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden middels een „flexibel gebonden 
budget‟. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor een palet aan verschillende 
duurzaamheidsmaatregelen waaruit de bewoners zelf kunnen kiezen. Het budget wordt niet 
uitgekeerd voor andere maatregelen en het is ook niet mogelijk om geld te krijgen ipv de 
maatregelen. Wie geen maatregelen uit het „flexibel gebonden budget‟ kiest, krijgt dus niets.  

 
- De kans is groot dat bewoners kiezen voor maatregelen die door het budget ondersteund 

worden, ook al moeten ze zelf een aanvullende eigen bijdrage betalen. Immers, men laat 
anders de kans liggen om iets „extra's‟ te krijgen. Het meest voor de hand liggend is om 
service/dienstverlening op te nemen in het „flexibel gebonden budget‟. Het is heel goed 
mogelijk om voor deze servicegerelateerde maatregelen een proef (bijvoorbeeld voor de 
periode van een jaar) op te zetten.  

 
Afhankelijk van de doelgroep / de wijk zijn mogelijke service gerelateerde maatregelen die door 
het budget ondersteund worden: 

- Een onderhoudsservice, waarmee bijvoorbeeld problemen als de steeds dovende waakvlam 
van de cv-ketel of schimmel in de badkamer kan worden opgelost, maar ook lekkende kranen, 
stoffige ventilatieroosters, verouderde afdichtingen bij kozijnen enz. Ook kunnen door de 
onderhoudsservice tijdig problemen gesignaleerd worden, die de bewoners niet hadden 
opgemerkt en die tot comfortverlies en/of onnodig energieverbruik leiden. Daarnaast kan 
tijdens de servicebeurt bijvoorbeeld een advies voor energiezuinig stook- en ventilatiegedrag 
worden gegeven. 

 
- Een schoonmaakservice: het blijkt dat een frisse en schone woning erg gewaardeerd wordt, 

tegelijkertijd zal het voor veel oudere mensen maar ook voor drukke gezinnen moeilijk zijn 
om de schoonmaak volledig zelf te doen. Door dit type dienstverleningen voor meerdere 
woningen gezamenlijk in te kopen, worden de kosten lager. Ook kan de corporatie bewust 
voor een duurzame aanbieder te kiezen (gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen). 

 
- Gemeenschappelijk eten – voorbeelden zijn de „eetkeet‟ (een project uit Den Haag, dat 

oorspronkelijk alleen tijdens de renovatie van keukens in een flatgebouw was gepland, maar 
inmiddels wegens succes gewoon doorgaat) of stadsboerderijen en landgoederen waar 
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bewoners uit de omgeving in „veldkeukens‟ samen kunnen eten. Het gezamenlijk eten komt 
tegemoet aan de wens naar sociale contacten (ergens bij willen horen) en speelt in op 
verschillende leefstijlen (oudere mensen en drukke gezinnen zijn waarschijnlijk ook hier weer 
het meest bij gebaat). Door iets gemeenschappelijk te doen (bijv. eten) kunnen ook de 
contacten tussen bewoners worden verbeterd. Uiteraard kan ook hier weer gekozen worden 
voor een duurzame aanbieder (biologische, seizoensgebonden producten). 

 
- Buurtactiviteiten – In de wijk Poptahof in Delft worden op basis van de gewenste leefstijl van 

bewoners van de wijk heel gericht buurtactiviteiten ontwikkeld. Die helpen er ook mee de 
buurt in de gewenste richting te krijgen (het trekt bewoners aan die zich hierdoor voelen 
aangesproken en maakt dat mensen met een ander profiel liever ergens anders heen gaan). 
Buurtactiviteiten kunnen ook een rol spelen bij het overbrengen van duurzaamheidskennis. 

 

4.2.5. Maatregelen voor energieleverancier 

Vanuit de energieleverancier  (Eneco) zijn er ook een aantal maatregelen te bedenken die zowel voor 
bewoners, leverancier en milieu voordelen bieden: 
 

- Eneco kan baat hebben bij het versneld invoeren van elektrische voertuigen. Wanneer Eneco 
het gebruik van elektrisch vervoer onder haar klanten stimuleert door bijvoorbeeld een 
elektrisch ondersteunde fiets weg te geven aan iedere honderdste nieuwe afnemer van groene 
stroom. Ook valt te denken aan leaseconstructies voor particulieren van een elektrische auto. 
Het moet in alle gevallen wel gaan om het gebruik van duurzame energie. 

 
- Als variant op de koopzegels bij de supermarkt kunnen afnemers van (iets duurdere) groene 

stroom sparen voor elektrische apparaten met een energie A++ label. Het moet hier niet gaan 
om nieuwe apparaten maar als vervanging van  oude minder energiezuinige apparaten. De 
klant betaald een iets hogere energieprijs, maar heeft dan wel altijd de meest energiezuinige 
apparaten. 

 
- De financiële beloning bij goed betaalgedrag zou omgezet kunnen worden in een keuze uit 

diverse energie besparende oplossingen voor in huis. Te denken valt aan: reflectiefolie voor 
achter de radiator; sluipstroomkillers; energiemeter; CO2 meter; aandelen in windenergie; 
integreren met spaarsysteem van vorig voorbeeld. 

 
- Eneco zou nieuwe klanten voor groene stroom kunnen werven door ze te verleiden met 

duurzame cadeaus.  
 

- Een applicatie voor mobiele telefoons ( bv. Icm slimme meters) zou het energieverbruik van 
het desbetreffende huishouden kunnen weer geven. De klant heeft inzicht in zijn verbruik en 
kan binnen de applicatie aanbiedingen en coaching op energiegebied op maat aangeboden 
kunnen krijgen. De applicatie maakt meteen inzichtelijk of getroffen maatregelen ook 
daadwerkelijk een besparing opleveren. Aantoonbare besparing op energie doet vertrouwen in 
energiemaatschappij groeien. 

 
- Eneco zou bij verbouwingen een totaalpakket kunnen aanbieden voor een zeer lage prijs. De 

inhoud van het pakket kan bestaan uit een nieuwe meterkast, slimme groepenindeling en 
electraplan (advies en tekening), voorbereidingen PV incl. subsidieaanvraag (bruto 
productiemeter, plan van aanpak) en een Home Energy Management Systeem. Inruil voor het 
pakket kan Eneco gebruik maken van het dak voor energie productie. 

 
- Lever korting op home energy management systems. 

- Lever inzicht in herkomst van de stroom. 



 42 

- Neem oude apparatuur in en zoek hier een verwerkingsbedrijf voor die het demonteert tot 
nieuwe grondstoffen. 

 

5. Feedback: Uitwerking van onderzoeksresultaten met 
medewerkers van Haag Wonen en Eneco 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de workshop die met medewerkers van 
HaagWonen en twee vertegenwoordigers van Eneco is gehouden op basis van de bevindingen uit het 
bronnenonderzoek en de bewonersworkshop. 
 
De workshop kende de volgende opzet: 
De medewerkers (16 In totaal) werd in het begin een aantal vragen gesteld. Deze vragen waren 
gebaseerd op de onderzoeksresultaten en hadden tot doel de betrokkenen bewuster te maken van een 
mogelijk verschil tussen hun verwachtingen en dat wat op basis van het onderzoek was vastgesteld. 
Vervolgens werd in een presentatie het gedachtengoed van werken vanuit een Fusie van Belangen 
toegelicht, ondersteund door bevindingen vanuit het onderzoek, en werden de vragen beantwoord. 
(Deze presentatie, inclusief de vragen met antwoorden, is te vinden in bijlage 4) Hierop volgende een 
korte algemene discussie. 
 
Vervolgens werd de groep in drieën gedeeld en werd in drie rondes volgens het concept van 
Worldcafe gebrainstormd over de volgende onderwerpen: 

- de mogelijkheden van de corporatie duurzame maatregelen buiten de woning te treffen 
- de mogelijkheden van de corporatie duurzame maatregelen binnen de woning te treffen 
- de mogelijkheden om vanuit samenwerking tussen corporatie en energiebedrijf 

energiebesparing binnen het woningbestand te realiseren 
 

Het concept van Worldcafe houdt in dat per vraag een persoon gastheer/vrouw is die aan een tafel de 
discussie leidt betreffende een specifieke vraag en de bevindingen van de discussie vastlegt. Elke 
twintig minuten verplaatsen de groepen zich naar een andere tafel (een vraag per ronde dus totaal werd 
er een uur gewerkt). De gastheer/vrouw doet verslag van de bevindingen van de voorgaande groep(en) 
en de dan aanwezige groep discussieert op basis hiervan verder.  
Deze discussies leidden tot een groot aantal concrete conclusies. Deze staan hieronder uitgewerkt. 
Hierbij is niet de indeling van het worldcafe aangehouden maar een indeling die logisch uit de 
workshopresultaten voortvloeide: een algemeen deel, een deel met betrekking tot de woning, de 
directe omgeving daarbuiten en met betrekking tot communicatie. Het letterlijke verslag van de 
worldcafe-resultaten is te vinden in bijlage 5. 
 

5.1. Bevindingen algemeen 

Uit de workshop blijkt duidelijk dat er veel kennis met betrekking tot duurzaamheidmaatregelen bij 
medewerkers van HaagWonen aanwezig is. Het wordt als een uitdaging gezien deze aanwezige kennis 
optimaal te benutten en in te zetten richting huurders. Overigens gaat het daarbij niet alleen om 
woningen maar ook om bedrijfspanden. De discussies gingen echter vrijwel alleen over woningen en 
de woonomgeving. Vastgesteld werd dat voor elk project maatwerk nodig is. Wat goed werkt in de 
ene buurt en/of het ene complex werkt niet in de andere.  
 
Werken vanuit een fusie van belangen wordt positief ontvangen door de medewerkers van 
HaagWonen. Nadrukkelijk wordt door hen namelijk gesteld dat de bewoners voorop staan en niet de 
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maatregelen. Het behartigen van de belangen van de mensen vormt het uitgangspunt. De wijze waarop 
dat wordt gedaan moet zo milieuvriendelijk mogelijk zijn maar vooral ook betaalbaar.  
 
Het begrip „betaalbaar‟ kreeg tijdens de discussies een bredere dimensie. Vastgesteld werd dat in de 
praktijk vooral wordt gekeken naar de investeringskosten. Dat tevreden bewoners de corporatie echter 
ook veel geld besparen werd diverse malen benadrukt en vormde de basisgedachte van veel concrete 
voorstellen tot actie.  
In het verlengde hiervan: Het is gebruikelijk bij HaagWonen in principe alle investeringen terug te 
laten betalen via de huur. Veel bewoners zijn echter per definitie tegen een huurverhoging is de 
ervaring, waardoor de kans op 70% voorstanders voor het treffen van maatregelen aan de woning niet 
groot zal zijn. Redenerend vanuit het kostenvoordeel voor de corporatie van tevreden bewoners werd 
geopperd wat soepeler met dit uitgangspunt om te gaan. Voorgesteld werd bijvoorbeeld in sommige 
gevallen te overwegen de lasten te delen (bewoners en corporatie ieder 50%) en daarmee de negatieve 
houding van bewoners te doen afnemen.  
 
Er kwam nadrukkelijk naar voren dat het belangrijk wordt gevonden dat de corporatie zelf het goede 
voorbeeld geeft. Dat kan door in haar eigen panden energie te besparen maar vooral ook door in de 
woningcomplexen te laten zien dat de corporatie haar duurzaamheidsambities serieus neemt. Dat de 
nieuwbouwwoningen die HaagWonen oplevert niet altijd aan het A-label voldoen (wat standaard zou 
moeten zijn voor nieuwbouw) en dat soms kozijnen worden geschilderd zonder het enkel glas te 
vervangen wordt door velen als een zwak punt beschouwd. Dat de corporatie niet altijd even 
consequent is in haar beleid wordt eveneens als een zwakte beschouwd. Nu wordt in verschillende 
projecten soms, vaak als gevolg van bewonersdruk, met verschillende maten gemeten wat betreft de 
consequenties voor de huur van het treffen van bepaalde maatregelen. Dit draagt niet bij aan het 
vertrouwen in de corporatie.  
 
De medewerkers van HaagWonen lijken het, gezien de vele opmerkingen in die richting, belangrijk te 
vinden dat mensen worden beloond voor hun goede gedrag. Nu worden er boetes uitgeschreven aan 
mensen die zich misdragen. Voorgesteld wordt het geld dat dat oplevert te benutten om mensen die 
zich bijzonder goed gedragen te belonen.  
 
Geconstateerd wordt dat het delen van ervaringen met andere corporaties HaagWonen kan helpen 
belemmeringen bij het treffen van milieumaatregelen weg te nemen. Bij HaagWonen ging een 
voorgenomen zonnecollectorproject bijvoorbeeld niet door vanwege de juridische consequenties van 
het nagelvast maken van de zonnecollectoren op het dak. Dit nagelvast maken was nodig omdat 
geregeld mensen baldadig over de daken lopen. Andere corporaties kampen waarschijnlijk met 
dezelfde problemen maar hebben wel collectoren geplaatst. Vestia blijkt bijvoorbeeld goede 
ervaringen te hebben met zonnecollectoren. Hoe hebben zij dit probleem opgelost? HaagWonen maakt 
met diverse andere corporaties deel uit van het TUD-project WK2020. Dit biedt ook een goed 
platform om praktische vragen als deze beantwoord te krijgen.  
 

5.2. Bevindingen met betrekking tot maatregelen op woningniveau 

Bewoners eisen nu al geregeld energiebesparende maatregelen in hun woning. Dit betreft dan meestal 
het vervangen van open verbrandingstoestellen en het aanbrengen van centrale verwarming, dubbel 
glas en gevelisolatie. Basismaatregelen dus, maar deze zouden gecombineerd kunnen worden met 
andere duurzame maatregelen. Ook bijvoorbeeld op het gebied van water (afwateringsvoorzieningen, 
waterbesparende douchekoppen en kranen, spoelonderbrekers,…), groen (vlinderstruiken, inheemse 
planten,…), afval (ruimte voor afvalscheiding, hergebruikte materialen,…) en materialen („goed‟ hout, 
weghalen schadelijke materialen,…). Want door aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen 
kan als tegenprestatie instemming met andere comfortverhogende ingrepen gevraagd worden die 
eveneens bijdragen aan een beter milieu.  
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Omdat tevreden bewoners de corporatie veel geld kunnen besparen wordt er diverse malen voor 
gepleit af te stappen van de huidige strategie om bij verwachtte korte levensduur niet meer te 
investeren en in plaats daarvan voor alle woningen een bepaald basisniveau na te streven. Door het 
treffen van de hierboven genoemde maatregelen bijvoorbeeld. De negatieve consequenties van afzien 
van investering zijn namelijk groot; er komen noodhuurders en de kwaliteit van de wijk gaat achteruit. 
Van investering afzien kan daardoor uiteindelijk duurder zijn dan investeren.  
 
Een belangrijke stap richting grotere bewonerstevredenheid is ook het negatieve effect van 
blokverwarming teniet te doen. Er zijn nu bewoners die niet durven te stoken omdat de 
energierekening bij blokverwarming zo ontzettend hoog is. Er kan in samenwerking met het 
energiebedrijf naar manieren gezocht worden om het collectieve systeem duurzamer te krijgen en naar 
manieren om zorgvuldiger dan het nu het geval is het individuele gebruik per woning te meten 
 
De kans dat bewoners zullen instemmen met het treffen van energiebesparende maatregelen neemt, 
zoals beschreven in het algemene deel, waarschijnlijk toe wanneer niet alle meerkosten aan de 
bewoners worden doorberekend. De medewerking neemt zeker ook toe wanneer met het energiebedrijf 
wordt afgesproken direct na het treffen van maatregelen de voorschotnota te verlagen omdat dan het 
directe effect voor de bewoner veel groter is. Ook zou kunnen worden overwogen af te spreken om na 
het treffen van energiebesparende maatregelen, in plaats van jaarafrekeningen kwartaalafrekeningen te 
sturen. Daardoor wordt de besparing intenser beleefd maar is het ook beter mogelijk bij te sturen op 
gedrag wanneer het verbruik onverwacht hoog blijkt te zijn.  
 
Omdat mensen hun beslissingen vaak op basis van vergelijking nemen zou het wel eens sneller 
kunnen zijn om in plaats van met vele woningen tegelijk, te beginnen met 1 woning aan te passen bij 
mutatie en deze open te stellen voor bewoners zodat zij het effect van de maatregelen zelf kunnen 
ervaren en dus met meer kennis kunnen besluiten wel of niet mee te doen. Voorgesteld wordt een 
dergelijke aanpak ergens in een complex van HaagWonen uit te proberen. In dat geval zou ook 
overwogen kunnen worden het energieverbruik als benchmark in te zetten. Hetzij door de bewoners 
van de aangepakte woning te laten zeggen hoeveel zij nu verbruiken maar ook bijvoorbeeld door 
warmtefoto‟s te maken waardoor goed zichtbaar wordt dat de aangepakte woning aanzienlijk minder 
energie verliest dan de woningen waar nog geen maatregelen zijn getroffen. 
 
Ook wordt in het kader van dit vergelijkingsgedrag voorgesteld samen met het energiebedrijf 
bewoners keuzes voor te schotelen, in plaats van 1 systeem te kiezen, en deze met hen te bespreken. 
Dit hoeft overigens niet alleen bij grootonderhoudsmomenten plaats te vinden. Ook bij kleine 
reparaties en onderhoud van installaties komen mensen van HaagWonen bij bewoners in huis. Zij 
zouden ook die momenten kunnen aangrijpen om maatregelen te treffen die geen huurverhoging tot 
gevolg hebben en indien dat wel het geval is in overleg en op basis van keuzes kleine maatregelen 
voor te stellen en te treffen. Op het eerste gezicht lijkt dit duur te zijn maar wanneer wordt gekozen 
voor gestandaardiseerde oplossingen kunnen de meerkosten beperkt blijven. Momenteel werken 
corporaties en alle andere partijen uit de keten samen in een groot, door de overheid ondersteund 
project, gericht op het versneld en slim verduurzamen van seriematig geproduceerde woningbouw uit 
de jaren zestig en zeventig (het project Slim & Snel). HaagWonen kan overwegen zich hierbij aan te 
sluiten. 
 
Ook het treffen van maatregelen bij klachtenafhandeling kan in samenwerking met het energiebedrijf 
plaatsvinde. De woningcorporatie hoeft bijvoorbeeld niet zelf alle producten op voorraad te hebben 
omdat het energiebedrijf dat heeft. Het energiebedrijf zou tijdens een mutatiemoment ook een 
veiligheidscontrole kunnen uitvoeren.  
Samenwerking met het energiebedrijf kan de corporaties meer voordeel bieden. Bijvoorbeeld door het 
delen van het risico bij het bieden van een woonlastengarantie maar ook bij het collectief overgaan op 
groene stroom en het terug verkopen van zelf opgewekte groene stroom. Ook kan het energiebedrijf 
bij grote afname korting bieden op energiebesparende producten voor huurders van HaagWonen. Bij 
de Woonlastengarantie is het wel noodzakelijk dat het energiebedrijf de meters af kan lezen op 
afstand, door middel van slimme meters, omdat anders niet tijdig ingegrepen kan worden. 
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Het energiebedrijf kan ook een rol spelen bij het bevorderen van energiezuinig gedrag door bewoners. 
Er loopt bij HaagWonen al een project met Watchers (apparaat dat een indicatie geeft van het 
elektraverbruik in een woning). Dit project zou in samenwerking met het energiebedrijf verder 
uitgewerkt kunnen worden. De Watchers zouden bijvoorbeeld ook kunnen worden ingezet bij 
bewoners die positief reageren op het aanbod van corporatie en energiebedrijf om, nadat 
energiebesparende maatregelen op verwarmingsgebied zijn getroffen, te helpen het elektraverbruik 
aanzienlijk te verlagen. 
 
De corporatie zou ook kunnen proberen bewoners zelf energiebesparende maatregelen te laten treffen 
waardoor de meerkosten voor hen beperkt blijven. Dat moet dan natuurlijk wel op de juiste wijze 
gebeuren. Aanwijzingen voor het treffen van energiebesparende maatregelen zouden in een workshop 
samen met het energiebedrijf en/of gemeente aan bewoners geleerd kunnen worden. Deze workshops 
kunnen ook worden ingezet om de kennis van bewoners over duurzaamheid in het algemeen te 
vergroten. Dit kan ook op andere creatieve manieren. Bijvoorbeeld door een excursie te organiseren 
naar een project waar al maatregelen zijn genomen.  
Er wordt een voorbeeld gegeven door een van de HaagWonenmedewerkers van een eenvoudige 
maatregel die bewoners zelf kunnen treffen maar die nu nog nooit wordt getroffen: Om oververhitting 
in de zomer (en dus ook elektraverbruik als gevolg van koeling) te voorkomen de daken wit verven. 
 

5.3. Bevindingen met betrekking tot maatregelen direct buiten de 
woning 

De plekken direct buiten de woning waar corporaties invloed op hebben zijn bergingen, portiek, tuinen 
(binnentuin en privé-tuin) en parkeerplaatsen (in garage en buiten). De corporatie kan echter ook in 
samenwerking met de gemeente invloed uitoefenen op openbaar gebied dat niet in corporatiebezit is. 
De gemeente en de corporatie streven tenslotte hetzelfde doel na. Zo zou geïnvesteerd kunnen worden 
in speelelementen die het milieubewustzijn vergroten en/of een bijdrage leveren aan de oplossing van 
een milieugerelateerd probleem. Op plekken waar de afwatering een probleem is kan bijvoorbeeld een 
eenvoudige waterspeeltuin worden aangelegd. Ook kunnen er energieproducerende speelelementen in 
de omgeving worden aangebracht zoals een energieproducerende draaideur of energieproducerende 
straattegels. Die tegels bevorderen tevens beweging bij kinderen. Iets waar de gemeente en 
HaagWonen in het kader van gezondheidsbevordering ook naar streven.  
 
De corporatie ontplooit diverse initiatieven op buurtniveau. Het lijkt vrij eenvoudig te zijn om in deze 
initiatieven duurzaamheidsaspecten te integreren. Opmerkingen in die richting betreffen de wedstrijd 
voor de mooiste tuin en het mooiste balkon, lopende projecten die op jongeren zijn gericht en 
moestuinprojecten.  
Wat de tuinen betreft; HaagWonen probeert op verschillende manieren bewoners ertoe te verleiden 
deze goed bij te houden. De prijs voor de mooiste tuin is een initiatief binnen dat kader. Omdat 
bewoners het begrip duurzaamheid vaak blijken te vertalen naar de groenvoorziening EN omdat 
mensen eerder geneigd zijn positief te zijn over duurzaamheidsingrepen als ze er eerder mee bezig zijn 
geweest ligt het voor de hand deze tuinenwedstrijd aan te grijpen om het milieubewustzijn te 
vergroten. De wedstrijd zou gekoppeld kunnen worden aan voorlichting over inheemse en 
diervriendelijke planten en ook de prijs zou duurzaam kunnen zijn. Omdat ook veel tuincentra bezig 
zijn hun bedrijfsvoering te verduurzamen is het misschien mogelijk een (gesponsorde) link te leggen.  
 
Dat veel bewoners hechten aan groen in hun directe omgeving biedt meer praktische kansen voor de 
corporatie, maar de angst bestaat dat de kosten die met het groenbeheer gepaard gaan uit de hand 
lopen. Te overwegen valt daarom nieuwe financiële constructies toe te passen die de bewoners 
belonen die het beheer op zich nemen. Bijvoorbeeld door de eerder genoemde financiële prikkel uit 
„het boetepotje‟ of door middel van een constructie waarbij bewoners van een wijk in staat worden 
gesteld mede-eigenaar te worden van het bestaande of nieuw aan te leggen groen in de wijk of een 
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werkwijze waarin bewoners een bijdrage aan het groenbeheer kunnen betalen via de servicekosten die 
bij de huur zijn inbegrepen…... Hierbij is het wel belangrijk de bewoners te benaderen die hebben 
bewezen „hart voor groen‟ te hebben.  
 
De kinderprojecten van HaagWonen lijken veel perspectief te bieden om effectief denken over 
duurzaamheid te stimuleren bij bewoners. Ook omdat via de kinderen de ouders beter gemotiveerd 
kunnen worden. Kinderen sparen in specifieke projecten van HaagWonen bijvoorbeeld al voor 
beloningen als een dagje uit. Door dit „verdienen‟ te koppelen aan duurzaam gedrag kan een prikkel 
ontstaan om milieubewuster gedrag te vertonen en mogelijk ook, over langere termijn, een positieve 
houding van bewoners ten opzichte van milieumaatregelen in de woning tot stand te brengen. In dit 
kader wordt ook voorgesteld een duurzaamheidsvariant te maken van het succesvolle tegeltjesproject 
dat HaagWonen met kinderen in de Schilderswijk heeft gerealiseerd. Door bijvoorbeeld 
energiebesparende maatregelen op de tegeltjes uit te beelden en het project te vervolgen met een actie 
gericht op de afgebeelde maatregelen worden bewoners mogelijk via hun kinderen enthousiaster over 
het treffen van energiebesparende maatregelen in de woning. 
 
Rondslingerend afval leidt tot in de directe woonomgeving en de portieken tot grote overlast. 
Woningcorporatie Staedion in Den Haag heeft het project Focus op Afval in Mariahoeve ondersteund. 
Dit project is een initiatief van de Popfactory en heeft tot doel de afvaloverlast in Mariahoeve te 
verminderen. Aangezien dit een Haags project is, is het eenvoudig voor HaagWonen om de ervaringen 
op de voet te volgen en zich mogelijk ook aan te sluiten. 
 
De corporatie zou kunnen overwegen de parkeerplaatsen te voorzien van waterdoorlatende stenen op 
die plekken waar toch onderhoud gepleegd moet worden. Dit bevordert niet alleen de afwatering maar 
levert tevens een groener straatbeeld op. Iets wat door bewoners wordt gewaardeerd. Hetzelfde geldt 
voor de aanleg van wadi‟s wanneer toch ingrepen in bestrating tot stand gebracht moeten worden. 
 
Het Rotterdamse initiatief van de sloopmarkt (Pretorialaan) waar woningcorporatie Ymere bij 
betrokken is, zou in principe door HaagWonen overgenomen kunnen worden bij Haagse projecten die 
zich daarvoor lenen. Dus; daar waar sprake is van vrijkomend sloopmateriaal zou het materiaal aan 
bewoners voor een lage prijs kunnen worden verkocht en/of door studenten en bewoners verwerkt 
worden voorafgaand aan verkoop. Dit alles kan ook (tijdelijk) werkgelegenheid bevorderen. 
 
Wat betreft de portieken en garages; het is niet erg geloofwaardig wanneer de corporatie uitdraagt 
energie te willen besparen maar zelf dag en nacht lampen laat branden in portieken en garages. Door 
de armaturen op die plekken van energiezuinige verlichting te voorzien en op geschikte pekken 
lichtsensoren aan te brengen (waardoor de lampen alleen branden als daar behoefte aan is) neemt de 
geloofwaardigheid en het vertrouwen in de intenties van de corporatie toe. De voorkeur gaat uit naar 
LED-verlichting maar als dit te kostbaar is, zijn spaarlampen ook een stap vooruit. Omdat deze 
lampen ook langer meegaan zijn over de levensduur beschouwd de meerkosten gering. Als gevolg van 
minder noodzakelijke vervangmomenten is het misschien zelfs wel een renderende maatregel.  
 
De verwachting is dat bewoners echt enthousiast worden over duurzaamheid als dat leidt tot lagere 
servicekosten. Stel dat de verlichting in de portieken zo energiezuinig mogelijk wordt gemaakt en ook 
nog eens wordt opgewekt met PV-cellen (mogelijk deels gefinancierd vanuit de 
onderhoudsbesparingen op langere termijn) dan is het in principe mogelijk de servicekosten 
aanzienlijk te laten dalen misschien zelfs wel tot nul. Handhaving van oneigenlijk gebruik van het 
openbare gebied, weghalen van door bewoners geplaatste vrieskisten bijvoorbeeld, is dan wel van 
belang. Voorgesteld wordt bij een project met een pilot, gericht op verlaging van servicekosten, te 
beginnen. Vervolgens de ervaringen te evalueren en van daaruit door te gaan. 
Ook het aanbrengen van magneten op portiekdeuren kan bijdrage aan het verlagen van de 
servicekosten door energiebesparing 
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5.4. Communicatie 

De communicatie tussen HaagWonen en haar bewoners loopt niet altijd optimaal. Bewoners zijn 
geregeld geïrriteerd door de wijze waarop de corporatie communiceert. Deze irritatie vormt een lastige 
basis voor effectieve communicatie over energiebesparing. Het voorstel dat voortvloeit uit de 
onderzoeksresultaten om andere partijen dan HaagWonen zelf voorlichting te laten geven over door 
HaagWonen te treffen maatregelen aan de bewoners, wordt dan ook goed ontvangen. Het moet dan 
wel partijen betreffen die meer worden vertrouwd door de bewoners dan de HaagWonenmedewerkers. 
De effectiviteit van een dergelijke aanpak heeft zich eerder bij HaagWonen bewezen op 
gezondheidsgebied toen de GGD voorlichting gaf. HaagWonen zou vertegenwoordigers van projecten 
waar energiezuinige maatregelen zijn getroffen kunnen uitnodigen om over hun ervaringen te vertellen 
bij projecten waar wordt overwogen vergelijkbare maatregelen te treffen. Een complex van 
HaagWonen in Scheveningen leent zich hier bijvoorbeeld goed voor. Daar leidde een nieuwe gevel tot 
een sprong in het energielabel en zijn de bewoners erg tevreden terwijl daar toch sprake was van een 
huurverhoging.  
 
HaagWonen heeft de ervaring dat veel mensen zelf alle kieren en ventilatieopeningen dichtplakken en 
op hoge temperaturen stoken (30 graden of hoger) omdat ze het graag warm hebben. De corporatie 
worstelt met de vraag hoe je deze mensen energiebewust maakt. Tegelijk wordt vastgesteld dat 
ventilatie een aspect is waar nu nog te weinig voorlichting over wordt gegeven door de corporatie. 
Aangezien een slechte ventilatie vergaande consequenties voor de gezondheid kan hebben moet hier 
meer aandacht aan worden geschonken. Zeker in het verlengde van voorlichting over 
energiebesparende maatregelen. Voorgesteld wordt hier ook de GGD voor te vragen (of de politie 
omdat veel mensen de ventilatieopeningen niet gebruiken uit angst voor inbraak). 
 
Er werd met herkenning gereageerd op de aanbeveling geen valse verwachtingen te wekken met 
betrekking tot de te realiseren energiebesparing. De ervaring leert bijvoorbeeld dat een geiser 
vervangen door een HR-ketel tot langer douchen leidt. Tot meer water- en energieverbruik dus. Omdat 
dit in een project van HaagWonen van te voren duidelijk was verteld tegen de bewoners leidde dit niet 
tot teleurstellingen. 
 
Bij alle voorlichting moet er rekening mee worden gehouden dat de Nederlandse taal vaak een 
probleem is. HaagWonen zou de kern van haar boodschappen dan ook in meedere talen moeten laten 
vertalen.  
 
Niet alleen de communicatie tussen bewoners en corporatie loopt geregeld stroef, ook die tussen 
bewoners en energiebedrijf en tussen corporatie en energiebedrijf. Voorgesteld wordt per corporatie 
(en haar huurders) een aanspreekpunt bij het energiebedrijf aan te wijzen zodat de contacten altijd via 
dezelfde persoon lopen en de kennis dus wordt gebundeld waardoor het contact ene hogere kwaliteit 
kan hebben.  
 

5.5. Conclusie 

De algemene conclusie van de workshop is dat de corporatie aanzienlijk meer op 
duurzaamheidsgebied kan doen dan nu gebeurt zonder dat dit direct tot hoge extra kosten leidt. 
Gedetailleerdere conclusies staan uitgewerkt in hoofdstuk 6: format voor een praktische aanpak 
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6. Conclusies 

In dit rapport staan de resultaten vermeld van een bronnenonderzoek naar wensen en gedragingen van 
bewoners. Van bewoners in het algemeen, bewoners van sociale huurwoningen, bewoners van 
duurzame woningen en bewoners van woningen van woningcorporatie HaagWonen. Ook worden in 
dit rapport in het algemeen milieumaatregelen besproken die corporaties zouden kunnen treffen en 
worden voorbeelden aangedragen van milieumaatregelen die ook specifieke behoeften van bewoners 
behartigen. Tenslotte zijn de resultaten van een workshop met medewerkers van woningcorporatie 
HaagWonen en medewerkers van energiebedrijf Eneco beschreven. Dit alles om tot een antwoord te 
komen op de volgende vraag: 
 
Kan een woningcorporatie middels optimale afstemming van milieumaatregelen op wensen en 
behoeften van bewoners, in de praktijk op betaalbare wijze haar duurzaamheidsambities realiseren? 
 
En op twee vragen die in het verlengde hiervan liggen: 
Indien ja, hoe dan? En welke rol kan het energiebedrijf hierbij spelen?  
 
Het antwoord op de eerste vraag lijkt instemmend te zijn maar dan moet wel aan een groot aantal 
voorwaarden zijn voldaan. Dit is echter een verwachting. Het bewijs zal uit de praktijk moeten komen.  
 
De vervolgvragen zijn beantwoord vanuit het perspectief van woningcorporatie HaagWonen en 
energiebedrijf Eneco (opdrachtgevers van dit onderzoek). De verwachting is dat het antwoord in zijn 
algemeenheid voor elke woningcorporatie en elk energiebedrijf zal gelden maar aangezien er geen 
ervaringen van andere partijen nader zijn onderzocht is dat slechts een aanname.  
 
Het antwoord op de twee vervolgvragen is verwerkt in een format voor praktische aanpak. Deze staat 
hieronder beschreven 
 
 

6.1. Format voor een praktische aanpak 

Als HaagWonen effectief en betaalbaar aan de slag wil gaan met het vertalen van haar 
duurzaamheidsambities naar de praktijk moet, zo blijkt uit de voorgaande hoofdstukken, een aantal 
stappen worden gezet. Dit zijn: 
 

1. vaststellen duidelijke uitgangspunten  
2. optimaliseren eigen kennisniveau 
3. werken aan geloofwaardigheid en vertrouwen 
4. integreren duurzaamheidsaspecten in lopende activiteiten 
5. opstarten pilots 

 
vaststellen duidelijke uitgangspunten  
HaagWonen zal duidelijke uitgangspunten moeten vastleggen om haar aanpak op te kunnen funderen.  

- Wat verstaat men onder duurzaamheid? (advies: Het behartigen van de belangen van de 
mensen op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze die tevens financieel haalbaar is) 

- Op welke milieumaatregelen wil men zich richten? (aan te raden valt de scoop te verbreden 
van het thema energie naar alle milieuthema‟, mede omdat in de combinatie meer winst te 
behalen valt uit oogpunt van bewonerswaardering) 

- Wat is het algemene basisniveau waarnaar wordt gestreefd? (op welke termijn moeten 
bijvoorbeeld alle woningen van HaagWonen voorzien zijn van minstens dubbel glas en 
waterbesparende maatregelen en moeten alle open verbrandingstoestellen verwijderd zijn?) 
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- Hoe wordt met de financiën omgegaan? (geadviseerd wordt minder strikt om te gaan met de 
gebruikelijke begrenzing op basis van investeringskosten en ook de positieve consequenties 
van toegenomen bewonerstevredenheid mee te nemen in de financiële overwegingen. Dit 
heeft ook consequenties voor het gebruikelijke uitgangspunt dat alles moet worden 
terugbetaald uit de huur) 

- Op welk gebied wil men pilots starten? (met als uiteindelijk doel op langere termijn deze 
maatregel op grote schaal toe te passen) 

- Onder welke voorwaarden kiest men voor grootschalige integrale aanpak en wanneer voor een 
druppelsgewijze aanpak per mutatie of per maatregel (elk project is maatwerk maar door de 
beslissingscriteria helder te stellen wordt het eenvoudiger snel beslissingen te nemen met 
betrekking tot een specifiek project) 

- Gaat HaagWonen als bedrijf alleen een duurzaamheidsplan opstarten? (Of wordt een project 
dat bijvoorbeeld met de gemeente wordt opgestart? Met een andere corporatie? Met het 
energiebedrijf? Samenwerking kan tot (financiële) meerwaarde leiden) 

 
optimaliseren eigen kennisniveau 
Er is veel kennis met betrekking tot duurzaamheidmaatregelen bij medewerkers van HaagWonen 
aanwezig. Nagegaan moet worden welke kennis er precies is, hoe deze het beste ontsloten wordt, waar 
de kennishiaten zitten en hoe deze het beste kunnen worden opgevuld. De volgende vragen moeten in 
dat kader worden beantwoord: 

- Wie is verantwoordelijk? (Is (of komt) er een duurzaamheidscoördinator? Zo ja; Wordt deze 
vrijgemaakt in tijd of wordt er onder diens leiding bijvoorbeeld een adviseur ingehuurd? Of 
wordt een afstudeerder gezocht? Of biedt HaagWonen zich aan als casus binnen een lopen 
(promotie)onderzoek? Of…) 

- Wordt er een intern communicatiemedium gestart? Hetzij op internet, hetzij op papier? 
Geïntegreerd in bestaande communicatieproducten of apart? 

- Worden de medewerkers actief betrokken (via workshops, excursies etc..) of wordt 
bijvoorbeeld via een enquête geïnventariseerd waar iedereen mee bezig is? Of allebei?  

- Richt men zich vanaf het begin op alle medewerkers of begint men met een groep van echt 
enthousiaste mensen en wordt van daaruit naar een grotere schaal gestreefd?. 

- Hoe kan de kennis die bij andere corporaties bestraat gebruikt worden om vragen die in de 
eigen organisatie spelen te beantwoorden? (HaagWonen is ondermeer aangesloten bij 
WK2020 dat hiertoe een goed platform biedt) . 

 
werken aan geloofwaardigheid en vertrouwen 
HaagWonen kan pas communiceren over haar duurzaamheidsambities richting bewoners als 
geloofwaardig kan worden aangetoond dat de corporatie ook echt de hand in eigen boezem steekt. De 
volgende stappen kunnen daartoe worden ondernomen: 

- Situaties die uit duurzaamheidsoogpunt echt onacceptabel zijn als eerste aanpakken 
(bijvoorbeeld: nooit meer alleen kozijnen schilderen zonder het enkelglas te vervangen, niet 
accepteren dat collectieve verwarmingssystemen automatisch tot een bijzonder hoge 
energierekening leiden en concrete maatregelen treffen ter voorkoming hiervan, niet langer het 
licht dag en nacht laten branden in collectieve ruimtes, geen nieuwbouwwoningen opleveren 
die laag scoren op duurzaamheidsgebied,.…) Dit is in principe kostbaar maar door bepaalde 
maatregelen op grote schaal in te voeren kan misschien (mogelijk ism het energiebedrijf) tot 
groepskorting worden gekomen. 

- Eenvoudige maatregelen snel op grote schaal doorvoeren. Zoals: de armaturen in garages en 
portieken van energiezuinige verlichting voorzien en op geschikte pekken lichtsensoren aan te 
brengen (waardoor de lampen alleen branden als daar behoefte aan is) en magneten 
aanbrengen bij portiekdeuren 

- Consequent vasthouden aan de eigen uitgangspunten. Als bijvoorbeeld wordt besloten 
bepaalde milieumaatregelen geen consequenties voor de huur te laten hebben omdat ze 
beschouwd worden als een correctie op achterstallig onderhoud moet dat voor alle woningen 
gelden. Hetzelfde voor maatregelen die wel geheel of gedeeltelijk worden doorberekend in de 
huur.  
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- Naast het straffen van mensen die zich niet aan de afspraken houden, belonen van bewoners 
die zich heel milieubewust gedragen (de boetes die worden ingenomen bij de eerste groep 
zouden benut kunnen worden als beloning voor de tweede groep) 

- Positief, snel en coöperatief reageren op verzoeken van bewoners naar milieumaatregelen 
(maar daarbij wel onderhandelen (als u dit doet, doen wij dat) en niet alleen de specifiek 
gevraagde maatregelen aanbieden maar een geïntegreerd pakket van maatregelen gericht op 
meerdere milieuthema‟s). In samenwerking met het energiebedrijf zou bijvoorbeeld een vaste 
deskundige kunnen worden aangewezen per project waar de telefonisten/tes van HaagWonen 
ook direct naar door kunnen verbinden/verwijzen 

- Bij projecten waar energiebesparende maatregelen worden getroffen eerlijk zijn over de te 
verwachten besparing. Dus rekening houden met aangepast gedrag als gevolg van de 
maatregelen (langer douchen bijv..) 

- In projecten waar energiebesparende maatregelen zijn getroffen direct na afronding, in 
samenwerking met het energiebedrijf, de voorschotnota verlagen en de jaarafrekening 
vervangen door kwartaalafrekeningen omdat dan het directe effect voor de bewoner als veel 
groter wordt ervaren.  

- De bewoners niet alleen te vertellen wat de voordelen zijn van een pakket maatregelen maar 
hen dat ook echt laten ervaren. Bijvoorbeeld door excursies naar gerealiseerde projecten te 
organiseren en bewoners daar voorlichting te laten geven (of die bewoners uit te nodigen op 
een voorlichtingsavond) of door eerst bij mutatie ene woning aan te pakken en de overige 
bewoners uit te nodigen deze woning te bezichtigen en te informeren over het (bewijsbaar!) 
verschil in energieverbruik.  

- Bewoners niet confronteren met een door HaagWonen reeds genomen beslissing maar 
keuzemogelijkheid aanbieden (waarbij het niet gaat om wel of geen energiebesparing maar 
welke maatregelen ten behoeve van de energiebesparing zullen worden ingezet) 

- Goede en betrouwbare voorlichting bieden over energiebesparing, ventilatie en andere 
duurzaamheidmaatregelen (door personen die worden vertrouwd zoals politie en GGD, alles 
in diverse talen) 

 
 

integreren duurzaamheidsaspecten in lopende projecten 
Er worden veel activiteiten ondernomen door HaagWonen die nu geen enkel verband houden met het 
streven naar duurzaamheid maar die daar eenvoudig mee in verband gebracht kunnen worden. In het 
algemeen geldt dat eigenlijk bij elk (op te starten) project of elke activiteit nagedacht zou moeten 
worden hoe een link met de duurzaamheidsambities gelegd kan worden. Wat de praktische 
mogelijkheden hiertoe zijn verschilt van project tot project en van activiteit tot activiteit.  
Voorbeelden: 

- Het moment van kleine reparaties en onderhoud van installaties aangrijpen om 
milieumaatregelen te treffen die geen huurverhoging tot gevolg hebben en/of op die 
momenten in overleg en op basis van keuzes milieumaatregelen voorstellen en treffen die wel 
tot een geringe huurverhoging leiden (alles i.c.m. een veiligheidscontrole) 

- Wanneer de gemeente speelvoorzieningen in de directe omgeving van HaagWonenwoningen 
wil aanbrengen of vervangen, in samenwerking komen tot een speelvoorziening die bijdraagt 
aan waterbuffering en/of energiebewustzijn. 

- De wedstrijd voor mooiste tuin/balkon koppelen aan voorlichting over inheemse en 
diervriendelijke planten en ook een duurzame prijs uitreiken (mogelijk gesponsord door een 
duurzaam tuincentrum)  

- Kinderen sparen in specifieke projecten van HaagWonen voor beloningen als een dagje uit. 
Dit „verdienen‟ koppelen aan duurzaam gedrag.  

- Een duurzaamheidsvariant maken van het succesvolle tegeltjesproject dat HaagWonen met 
kinderen in de Schilderswijk heeft gerealiseerd.  

- Vergoenen van parkeerplaatsen en het aanleggen van wadi‟s wanneer toch ingrepen in de 
directe omgeving van de woningen gepleegd moeten worden.  

 
pilots 
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Er zijn diverse mogelijkheden om pilots te starten. HaagWonen zal keuzes moeten maken en een 
prioritering aanbrengen. Gedacht kan worden aan: 

- Streven in een project naar nul servicekosten door de verlichting in de portieken zo 
energiezuinig mogelijk te maken en elektriciteit op te wekken met PV-cellen (mogelijk deels 
gefinancierd vanuit de onderhoudsbesparingen op langere termijn) 

- In samenwerking met het energiebedrijf naar manieren zoeken om bestaande 
verwarmingssystemen duurzamer te krijgen (dus niet automatisch vervangen door HR-ketels) 
en in specifieke projecten daadwerkelijk alternatieve energiesystemen toepassen 

- Een project starten met een‟ serie van 1‟ in plaats van een projectoverkoepelende aanpak. Dat 
wil zeggen dat bij mutatie eerst 1 woning grondig wordt aangepakt en dat wordt geprobeerd, 
door de andere bewoners deze verbeteringen te laten ervaren (mede met behulp van 
warmtefoto‟s bijvoorbeeld), deze bewoners te verleiden ook voor deze maatregelen te kiezen. 

- Aanbieden van woonlastengarantie in een specifiek project (i.s.m. het energiebedrijf die dan 
wel de meters op afstand moet kunnen aflezen om in te kunnen grijpen als het energieverbruik 
onverwacht hoog is) 

- Collectief aanbieden van groene stroom (i.s.m. en met korting van het energiebedrijf) 
- Energiezuinig gedrag bevorderen door Watchers in te zetten (huidige pilot verder uitwerken) 
- Bewoners zelf energiezuinige maatregelen laten uitvoeren op basis van een korte cursus 

(workshop) die samen met het energiebedrijf wordt aangeboden 
- Een duurzaam groenproject starten met een nieuwe financiële constructie. Bijvoorbeeld met 

geld uit „het boetepotje‟ of door middel van een constructie waarbij bewoners van een wijk in 
staat worden gesteld mede-eigenaar te worden van het bestaande of nieuw aan te leggen groen 
in de wijk of een werkwijze waarin bewoners een bijdrage aan het groenbeheer kunnen 
betalen via de servicekosten die bij de huur zijn inbegrepen…...  

- In navolging van woningcorporatie Staedion een project Focus op Afval starten ( een initiatief 
van de Popfactory)  

- In navolging van het Rotterdamse initiatief van de sloopmarkt (Pretorialaan) waar 
woningcorporatie Ymere bij betrokken is, een hergebruikproject starten. 
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7. Bijlages 
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Bijlage 1 



P4 rapport l De sociale en financiële gevolgen van duurzaamheidmaatregelen 119 
 

II. Enquête workshop 

Deel 1: Algemene vragen (ca 15 minuten invultijd) 

 

Hoe heet de wijk waar u woont?..............................................................................................  

 

In wat voor huis woont u?  

o Eengezinswoning met tuin 

o Eengezinswoning zonder tuin 

o Appartement 

o Portiekwoning 

o Anders: ……………………………………………………………………… 

 

Met wie woont u daar? 

o Ik woon alleen (1 persoon) 

o Ik woon er samen met mijn man/vrouw/partner (2 personen, geen kinderen) 

o Ik woon / wij wonen er met een of meer kinderen (2 personen of meer, 

waaronder eigen kinderen) 

o Anders, nml. ………………………………………………………………… 

 

Hoe lang woont u daar al? 

o Ik woon er pas (1 jaar of korter) 

o Ik woon er korter dan 5 jaar, maar al langer dan 1 jaar 

o Ik woon er korter dan 20 jaar, maar langer dan 5 jaar 

o Ik woon er al langer dan 20 jaar 

 

Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar een of meer van de volgende dingen 

gebeurd? Onderstreep of omcirkel. 

o Nieuwe ramen/kozijnen:    ja – nee – weet niet 

o Nieuwe voordeur:     ja – nee – weet niet 

o Nieuwe keuken:      ja – nee – weet niet 

o Nieuwe badkamer:     ja – nee – weet niet 

o Dubbel glas:      ja – nee – weet niet 

o Nieuwe cv-ketel:     ja – nee – weet niet 

o Isolatie dak en/of muren:    ja – nee – weet niet 

o Zonnecollector of PV-cellen op het dak:   ja – nee – weet niet 

o Anders ………………………………………………………………………. 

Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres? (kruis aan wat het best bij 

u past; u mag meer dan 1 antwoord aankruisen) 

o Ja, en dat lijkt me prettig, want ik woon er fijn 

o Ja, maar ik denk dat ik er dan niet met plezier woon 

o Nee, ik zoek een andere huurwoning in Den Haag 

o Nee, ik denk dat ik dan een huis heb gekocht in Den Haag 

o Nee, ik woon dan ergens anders in Den Haag vanwege mijn gezondheid of 

leeftijd 

o Nee, ik denk dat ik over 5 jaar niet meer in Den Haag woon 

o Anders: ……………………………………………………………………… 

 

Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. tuin)? (u mag meer dan 1 

antwoord aankruisen) 

o Werken (ik werk voor mijn beroep thuis / soms thuis) [doorstrepen wat niet 

klopt] 

o (Bijna) iedere dag warm eten 

o Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker) 

o Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker) 

o Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij mij langs 

o Knutselen en klussen 

o Tuinieren 

o Buiten zitten als het weer dat toelaat (op balkon of in tuin) 

o Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld ………………)  

o Ik mis nog iets (vul zelf in): ………………………………………………….. 

 

Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt? (u mag meer 

dan 1 antwoord aankruisen) 

o Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij 

huis)  

o Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker) 

o Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker) 

o Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs  

o Knutselen en klussen 

o Buiten zitten als het weer dat toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park) 

o Ommetje lopen of hond uitlaten 

o Sporten 

o Vrijwilligerswerk (evt. toelichting: …………………………………….) 

o Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren/vrienden) 
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o Winkelen 

o Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld ………………)  

o Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt 

o Mijn kinderen gaan vlak bij naar school 

o Ik mis nog iets (vul zelf in): ………………………………………………….. 

 

Vul aan (maak het antwoord niet te lang! Een paar woorden of 1 of 2 zinnen is 

genoeg): 

o Dit vind ik fijn aan mijn huis:…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

o Dit vind ik vervelend van mijn huis: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

o Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

o Dit vind ik vervelend van straat/buurt: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Bij de vragen hieronder zet u een streep onder wat het best bij u past 

(bijvoorbeeld: altijd – vaak – soms – nooit). Een kring om het woord zetten mag 

ook. 

 

o Ik voel me fijn in mijn huis:     

altijd – vaak – soms – nooit 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Ik heb last van mijn buren:     

altijd – vaak – soms – nooit 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt:   

altijd – vaak – soms – nooit 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

 

o Ik stoor me aan geluid van straat:    

altijd – vaak – soms – nooit 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Ik vind mijn huis:    

te klein – te groot – precies groot genoeg 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Ik vind mijn badkamer:   

goed zoals die is – te klein  – te vochtig – te klein en te vochtig  

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Ik vind de huur van mijn huis:    

laag – oké – hoog – te hoog  

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn 

huis:  

laag – oké – hoog – te hoog 

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

o Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik:  

te veel – veel – gewoon – weinig  

� Waarom? (iets opschrijven mag, hoeft niet)..................................................... 

 

Hoe oud bent u? ……………………………………………………………………... 

 

Ik ben: 

o Man 

o Vrouw 

 

Wat is uw beroep? 

o Ik heb op dit moment een baan / ben zelfstandig ondernemer als ………... 

o Ik heb nu geen betaald werk, maar heb eerder gewerkt als ……………… 

o Ik ben gepensioneerd / heb AOW 

o Ik ben huisvrouw of huisman 

o Anders: ……………………………………………………………………… 
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Deel 2: Mijn huis……. 

 

Doorsnede woning met schematisch aangegeven: keuken, 

woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer, balkon, tuin, berging en 

straat. 

In drievoud uit te delen.  

 

Drie kleuren pennen:  

- blauw: dit vind ik er fijn 

- rood: dit vind ik er niet fijn 

- groen: zo zou ik het willen 

 

Invullen/tekenen mag op 1 blad alles samen, of 1 kleur per blad. 

 

We geven u woorden mee, die zou u kunnen gebruiken (mogen 

ook andere zijn): 

- groot 

- ruim 

- klein 

- krap 

- stil 

- lawaaiig 

- stank 

- muf 

- rustig 

- onrustig 

- mooi 

- warm 

- fris 

- licht 

- donker 

- gezond 

- vervelend 

- gezellig 

- prettig 

- makkelijk 

- privé 

- samen 
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Bijlage 2 



Dit doe ik er

Spelen

Dit doe ik er

Spelen met de kinderen

Dit doe ik er

Werken op kantoor

Dit doe ik er

Werken in de ambacht



Dit doe ik er

Privacy

Dit doe ik er

Familie

Dit doe ik er

Buren/vrienden buiten huis

Dit doe ik er

Buren/vrienden thuis



Dit doe ik er

Helpen

Dit doe ik er

Vieren

Dit doe ik er

Tuinieren

Dit doe ik er

Hobby’s delen



Fijne kwaliteiten

Fris &Koel

Fijne kwaliteiten

Warm

Fijne kwaliteiten

(dag)licht

Fijne kwaliteiten

Diversiteit



Fijne kwaliteiten

Gezond

Fijne kwaliteiten

Gezelligheid

Fijne kwaliteiten

Uitzicht

Fijne kwaliteiten

Stil &rustig



Fijne kwaliteiten

Comfortabel

Fijne kwaliteiten

Privacy

Fijne kwaliteiten

Luxe

Fijne kwaliteiten

Ruimte



Fijne kwaliteiten

Goedkoop

Fijne kwaliteiten

Gezellig

Fijne kwaliteiten

Samenwerken

Fijne kwaliteiten

Veiligheid



Fijne kwaliteiten

Fijn buiten

Fijne kwaliteiten

Voorzieningen

Fijne kwaliteiten

Vervoer

Fijne kwaliteiten

Groen



Fijne kwaliteiten

Mooi

Fijne kwaliteiten

Gezond

Niet fijne kwaliteiten

Donker

Niet fijne kwaliteiten

Stank



Niet fijne kwaliteiten

Geluid(soverlast)

Niet fijne kwaliteiten

Rommel

Niet fijne kwaliteiten

Vochtig

Niet fijne kwaliteiten

Tochtig



Niet fijne kwaliteiten

Onveilig

Niet fijne kwaliteiten

Onpersoonlijk

Niet fijne kwaliteiten

Klein

Oplossing?

A. Groene autoloze omgeving



Oplossing?

B. Betere isolatie

Oplossing?

C. Zonneboiler

Oplossing?

D. Serre

Oplossing?

C. Bio energie



Oplossing?

B. Dubbel HR+ glas

Oplossing?

D. Gevelbegroeiing

Oplossing?

D. Duurzame gevelbekleding

Oplossing?

B. Groen dak



Oplossing?

A. Helofytenfilter

Oplossing?

C. PV-cellen

Oplossing?

C. Hergebruik regenwater in huis

Oplossing?

A. Hergebruik regenwater tuin



Oplossing?

D. Kleinschalige windenergie

Oplossing?

B. Warmtepomp

Oplossing?

A. Bomen
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Bijlage 3 





Huurder	  1
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Morgenstond
2. In wat voor huis woont u?

Appartement
3. Met wie woont u daar?

Man
4. Hoe lang woont u daar?

5-20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee 
Nieuwe voordeur

nee 
Nieuwe keuken

nee 
Nieuwe badkamer

nee 
Dubbel glas

nee 
Nieuwe cv-ketel

nee 
Isolatie dak en/of muren

nee 
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee 
Anders,…

nee 
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Nee, ik woon dan ergens anders in Den Haag vanwege mijn gezondheid of leeftijd
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

nee
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

Ja
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

Eigen balkon



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

Ja
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

Ja
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

nee
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

Ja
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

Ruimte voor de deur
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

Geen eigen balkon
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

 - 
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

Woning boven school, veel lawaai
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

soms
10b. Ik heb last van mijn buren

nooit
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

altijd
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

soms
10e. Ik vind mijn huis

precies groot genoeg
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



hoog
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

hoog
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

gewoon
11. Hoe oud bent u?

70
12. Ik ben

Vrouw
13. Wat is uw beroep?

Ik ben gepensioneerd/heb aow

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

Fijn
Slapen 1

 - 
Slapen 2

Krap
Keuken

 - 
Woonkamer

Donker
Berging

 - 
Balkon

 - 
Tuin

 - 
Straat

 -

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

1. De orginele, baksteen
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

2. Moestuin
3. Wilde groei

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
NVT

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
2. PV-cellen

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
4. Groene gevel

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
1. Groen (bomen)

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
1. Groen dak

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
 - 

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
1.	  Park	  met	  water



Huurder	  2
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Morgenstond
2. In wat voor huis woont u?

Portiekwoning
3. Met wie woont u daar?

Alleen
4. Hoe lang woont u daar?

Langer dan 20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee
Nieuwe voordeur

nee
Nieuwe keuken

nee
Nieuwe badkamer

nee
Dubbel glas

nee
Nieuwe cv-ketel

nee
Isolatie dak en/of muren

nee
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee
Anders,…

nee
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Ja, maar ik denk dat ik er dan niet met plezier woon
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

ja 
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

ja
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

0



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

ja
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

ja
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

nee
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

nee
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

ja
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

Niets
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

alles
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

niets
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

alles
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

soms
10b. Ik heb last van mijn buren

vaak
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

nooit
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

vaak
10e. Ik vind mijn huis

precies groot genoeg
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



te hoog
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

te hoog
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

veel
11. Hoe oud bent u?

63
12. Ik ben

vrouw
13. Wat is uw beroep?

anders

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

Krap
Slapen 1

Klein
Slapen 2

Klein
Keuken

Is goed
Woonkamer

Is goed
Berging

 - 
Balkon

 - 
Tuin

 - 
Straat

Niet fijn

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

Niets
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

2. Moestuin
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
NVT

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
NVT

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
NVT

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
NVT

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
NVT

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
NVT

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
1.	  Park	  met	  water



Huurder	  3
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Rivierenbuurt
2. In wat voor huis woont u?

Portiekwoning
3. Met wie woont u daar?

Alleen
4. Hoe lang woont u daar?

5-20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee
Nieuwe voordeur

nee
Nieuwe keuken

ja
Nieuwe badkamer

nee
Dubbel glas

nee
Nieuwe cv-ketel

ja
Isolatie dak en/of muren

nee
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee
Anders,…

nee
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Nee, ik denk dat ik een huis gekocht heb in of buiten Den Haag
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

ja
(Bijna) iedere dag warm eten

ja
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

nee
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

nee
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

nee
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

Knus
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

Geen buiten
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

De gracht met mooie bomen
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

Hondenuitwerpselen, de begroeiing is mager, lawaai van verkeer 24/7
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

vaak
10b. Ik heb last van mijn buren

soms
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

vaak
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

altijd
10e. Ik vind mijn huis

te klein
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



hoog
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

oke
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

te veel
11. Hoe oud bent u?

39
12. Ik ben

vrouw
13. Wat is uw beroep?

Ik heb op dit moment een baan/ben zelfstandig ondernemer als kunstenaar

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

donker Stil
Slapen 1

 - 
Slapen 2

Ongezond Vervuiling
Keuken

Klein Vervuiling Gezellig
Woonkamer

Klein Vervuiling Gezellig
Berging

 - 
Balkon

 - 
Tuin

 - 
Straat

Lawaai Onrust Stank

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

2. Leem
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

3. Wilde groei
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
2. Hergebruik in huis

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
4. Groene gevel

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
3. Helofytenfilters

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
1. Groen dak

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
alles

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
1.	  Park	  met	  water



Huurder	  4
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Centrum
2. In wat voor huis woont u?

Portiek woning
3. Met wie woont u daar?

Met mijn vrouw
4. Hoe lang woont u daar?

5-20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee
Nieuwe voordeur

nee
Nieuwe keuken

nee
Nieuwe badkamer

nee
Dubbel glas

nee
Nieuwe cv-ketel

nee
Isolatie dak en/of muren

nee
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee
Anders,…

nee
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Ja, en dat lijkt me prettig, want ik woon hier fijn
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

nee
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

ja 
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

Gezondheid laat het niet toe



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

ja
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

ja
Ommetje lopen of hond uitlaten

ja
Sporten

ja
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

nee
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

ja
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

Dat ik een onderdak heb
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

Schimmels en geen uitzicht
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

 - 
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

dat het er niet netjes uitziet
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

soms, geen uitzicht
10b. Ik heb last van mijn buren

vaak, geschreeuw
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

altijd
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

nooit
10e. Ik vind mijn huis

te klein
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



oke
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

oke
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

gewoon
11. Hoe oud bent u?

57
12. Ik ben

man
13. Wat is uw beroep?
Ik heb nu geen betaald werk, maar heb eerder gewerkt als ambtenaar stadstoezichten service medewerker

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

oke ruim
Slapen 1

oke ruim
Slapen 2

oke ruim
Keuken

te klein
Woonkamer

ruim
Berging

 - 
Balkon

 - 
Tuin

 - 
Straat

 - 

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

4. Groene gevel
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

3. Wilde groei
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
3. Hergebruik in tuin

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
2. PV-cellen

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
1. Niets blijft baksteen

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
3. Helofytenfilters

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
3. Hergebruik binnen

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
3. Pv-cellen

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
1.	  Park	  met	  water



Huurder	  5
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Schilderswijk
2. In wat voor huis woont u?

Appartement
3. Met wie woont u daar?

met mijn vrouw
4. Hoe lang woont u daar?

5-20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

 -
Nieuwe voordeur

 -
Nieuwe keuken

 - 
Nieuwe badkamer

 - 
Dubbel glas

 - 
Nieuwe cv-ketel

 - 
Isolatie dak en/of muren

 - 
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

 - 
Anders,…

 - 
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Ja, maar ik denk niet dat ik er met plezier woon
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

ja 
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

nee
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

nee
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

nee
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

Heb in deze buurt niet veel te zoeken, wil er eigenlijk weg
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

kleinschalig, gelijkvloers, bovenste etage
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

vervuiling trappenhuis door junks of/en bewoners
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

multicultureel gebeuren (modiaal
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

vervuiling en onbehouwenheid
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

vaak
10b. Ik heb last van mijn buren

nooit
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

nooit, junks zwervers
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

soms, luidruchtige allochtonen
10e. Ik vind mijn huis

precies groot genoeg, we zijn weinig thuis
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is, hoeft niet super te zijn
10g. Ik vind de huur van mijn huis



oke
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

oke
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

gewoon
11. Hoe oud bent u?

64
12. Ik ben

man
13. Wat is uw beroep?

Zelfstandigondernemer, fiscaal/juridisch

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

ruim
Slapen 1

klein
Slapen 2

ruim licht
Keuken

ruim licht mooi
Woonkamer

ruim licht mooi
Berging

 - 
Balkon

 - 
Tuin

 - 
Straat

 - 

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

1. Baksteen
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

3. Wilde groei
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
Alles interressant

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles interressant

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
lichte gevel

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
3. helofytenfilter

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
Alles interressant

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles interressant

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
	  -‐	  



Huurder	  6
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Morgenstond
2. In wat voor huis woont u?

Appartement
3. Met wie woont u daar?

alleen
4. Hoe lang woont u daar?

5 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee
Nieuwe voordeur

nee
Nieuwe keuken

nee
Nieuwe badkamer

nee
Dubbel glas

nee
Nieuwe cv-ketel

nee
Isolatie dak en/of muren

nee
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee
Anders,…

nee
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Ja, en dat lijkt me prettig, want ik woon er fijn
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

ja 
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

nee
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

nee
Knutselen en klussen

nee
Tuinieren

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

ja
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

ja
Knutselen en klussen

nee
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

nee
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

nee
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

nee
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

ja
Winkelen

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

 -
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

 -
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

 -
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

 -
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

altijd
10b. Ik heb last van mijn buren

nooit
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

soms
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

nooit
10e. Ik vind mijn huis

precies groot genoeg
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



oke
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

oke
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

 - 
11. Hoe oud bent u?

(oud, red.)
12. Ik ben

vrouw
13. Wat is uw beroep?

Gepensioneerd/heb aow

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

ruim, lawaaiig, stank, gezellig, makkelijk, prive
Slapen 1

0
Slapen 2

0
Keuken

0
Woonkamer

0
Berging

0
Balkon

0
Tuin

0
Straat

0

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

2. Leem
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

3. Wilde groei
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
 - 

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles interressant

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
 -

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
 -

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
 -

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
 -

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
	  -‐



Huurder	  7
Deel 1 - Vraag
1. Hoe heet de wijk waar u woont?

Schilderswijk
2. In wat voor huis woont u?

Eengezinswoning met tuin
3. Met wie woont u daar?

Alleen
4. Hoe lang woont u daar?

5-20 jaar
5. Is/zijn er in uw huis in de afgelopen 5 jaar 1 of meer van de volgende dingen gebeurd?
Nieuwe ramen/kozijnen

nee
Nieuwe voordeur

ja
Nieuwe keuken

nee
Nieuwe badkamer

nee
Dubbel glas

nee
Nieuwe cv-ketel

nee
Isolatie dak en/of muren

nee
Zonnecollector of pv-cellen op het dak

nee
Anders,…

nee
6. Denkt u dat u over 5 jaar nog steeds woont op dit adres?

Ja, en dat lijkt met prettig, want ik woon hier fijn
7. Welke activiteiten doet u vaak in uw huis (en evt. Tuin)?
Werken (ik werk voor mijn beroep thuis/soms thuis)

nee
(Bijna) iedere dag warm eten

ja
Vrienden/kennissen ontvangen (1 keer per maand of vaker)

ja
Familie ontvangen (1 keer per maand of vaker)

ja
Mijn buren komen vaker dan 1 keer per week even bij me langs

ja
Knutselen en klussen

ja
Tuinieren

ja
Buiten zitten als het weer het toelaat (op balkon of in tuin)

ja
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee



8. Welke activiteiten doet u (of uw gezin) vaak in uw straat of buurt?
Werken (mijn werk en/of het werk van mijn man/vrouw/partner is vlak bij huis)

nee
Vrienden/kennissen bezoeken (1 keer per maand of vaker)

nee
Familie bezoeken (1 keer per maand of vaker)

ja
Ik ga vaker dan 1 keer per week even bij mijn buren langs

ja
Knutselen en klussen

ja
Buiten zitten als het weer het toelaat (in de straat of bijvoorbeeld park)

ja
Ommetje lopen of hond uitlaten

nee
Sporten

nee
Vrijwillegerswerk (evt. Toelichting:…………)

ja
Uit eten gaan (1 keer per maand of vaker; niet bij buren of vrienden)

nee
Winkelen

nee
Leuke dingen doen met mijn gezin (bijvoorbeeld…….)

nee
Mijn kinderen spelen in onze straat/buurt

nee
Mijn kinderen gaan vlak bij naar school

nee
Ik mis nog iets (vul zelf in):….

nee
9a. Dit vind ik fijn aan mijn huis:

Dat ik geen bovenburen heb
9b. Dit vind ik vervelend aan mijn huis:

Dat er blokverwarming is
9c. Dit vind ik fijn aan mijn straat/buurt:

Dat ik in een laantje woon en de mensen toch op je letten
9d. Dit vind ik vervelend aan mijn straat/buurt:

Dat er te veel Pa….(onleesbaar) mensen in de kleine huisjes gestopt worden
10a. Ik voel me fijn in mijn huis

altijd
10b. Ik heb last van mijn buren

nooit
10c. Ik voel me 's avonds veilig in mijn straat/buurt

nooit, je weet niet wie je tegen komt
10d. Ik stoor me aan het geluid van straat

vaak, te hard rijdende auto's
10e. Ik vind mijn huis

precies groot genoeg
10f. Ik vind mijn badkamer

goed zoals die is
10g. Ik vind de huur van mijn huis



oke
10h. Als ik denk aan wat ik per maand te besteden heb, vind ik de huur van mijn huis

oke
10i. Voor gas/water/elektriciteit betaal ik denk ik

te veel, komt door blokverwarming
11. Hoe oud bent u?

66
12. Ik ben

vrouw
13. Wat is uw beroep?

heb aow

Deel 2 - Mijn huis….
Badkamer

oke
Slapen 1

oke
Slapen 2

oke
Keuken

te krap
Woonkamer

oke
Berging

te weinig
Balkon

 - 
Tuin

oke
Straat

te weinig groen te hard gereden

Deel 3 - Powerpoint 
1. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Spoorwijk)

4. Groene gevel
2. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?

3. Wilde groei
0

3. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
3. Hergebruik tuin

4. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles

5. Welk gevelbeeld vindt u het mooist? (Bezuidenhout West)
4. Groene gevel

6. Welke groenvoorzieningen trekt u het meest aan?
2. Moestuin

7. Welke regenwater opvang trekt u het meest aan?
2. Regenton

8. Welke zonne-energie maatregel trekt u het meest aan?
Alles

9. Welke invulling van de openbare ruimte trekt u het meest aan?
1.	  Park	  met	  water





Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Spelen 1 1 1 1 4
2 Spelen met kinderen
3 Werken op kantoor
4 Werken in de ambacht
5 Privacy 1 1 1 1 1 5
6 Familie 1 1 1 1 4
7 Buren/vrienden buiten huis 1 1 1 3
8 Buren/vrienden binnen thuis 1 1 1 1 4
9 Helpen 1 1 2

10 Vieren 1 1 1 1 4
11 Tuinieren 1 1 1 3
12 Hobby's delen 1 1 2

Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8

Woning
1 Koel en fris 1 1 1 1 4
2 Warm 1 1
3 (Dag)licht 1 1 2
4 Diversiteit 1 1 2
5 Gezond 1 1
6 Gezelligheid 1 1 2
7 Uitzicht 1 1 2
8 Stil en rustig 1 1
9 Comfortabel 1 1 2

10 Privacy
11 Luxe 1 1
12 Ruimte 1 1
13 Goedkoop 1 1

Omgeving
14 Gezellig 1 1 2
15 Samenwerken 1 1 2
16 Veiligheid 1 1 2
17 Fijn buiten 1 1 2
18 Voorzieningen 1 1 1 3
19 Vervoer 1 1 1 1 4
20 Groen 1 1 2
21 Mooi
22 Gezond 1 1 2

1  = Alleen kaart
2  = Kaart + 1 munt
3  = Kaart + 2 munten
4  = Kaart + 3 munten
5  = Kaart + 4 munten

Dit doe ik er…. Huurders

Fijne kwaliteiten nu Huurders



Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8

Woning
1 Koel en fris
2 Warm 4 2 2 8
3 (Dag)licht 1 2 3
4 Diversiteit 2 2
5 Gezond 4 3 4 4 1 16
6 Gezelligheid 3 3
7 Uitzicht 2 2 3 3 2 2 14
8 Stil en rustig 3 1 3 7
9 Comfortabel 1 1

10 Privacy 1 3 1 2 7
11 Luxe 2 2 1 5
12 Ruimte 1 1 2 4
13 Goedkoop 1 1

Omgeving
14 Gezellig 2 2
15 Samenwerken 1 2 3
16 Veiligheid 2 2 5 4 2 15
17 Fijn buiten 1 2 1 4
18 Voorzieningen 3 2 5
19 Vervoer 2 2
20 Groen 2 2 3 3 1 2 13
21 Mooi 1 1
22 Gezond 2 1 4 2 2 11

Niet fijne kwaliteiten nu Huurders Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8

Woning
Donker 1 1 1 1 4
Stank 1 1 1 1 4
Geluid)soverlast 1 1 1 1 1 5
Vochtig 1 1 1 1 4
Tochtig 1 1 2
Klein 1 1 2
Omgeving
Rommel 1 1 2
Onveilig 1 1 1 1 4
Onpersoonljk 1 1 1 3

1  = Alleen kaart
2  = Kaart + 1 munt
3  = Kaart + 2 munten
4  = Kaart + 3 munten
5  = Kaart + 4 munten

Fijne kwaliteiten gewenst Huurders



Oplossing? Huurders Totaal
Rode munten, prioriteit 1 2 3 4 5 6 7 8

1 A. Groene autoloze omgeving 2 2 3 3 10
2 B. Betere isolatie 2 3 2 2 3 2 14
3 C. Zonneboiler 4 1 1 6
4 D. Serre 2 3 2 3 10
5 A. Helofytenfilter 2 2 4
6 B. Dubbel HR+ glas 2 3 2 3 3 2 15
7 C. Bio energie 1 1
8 D. Gevelbegroeiing 1 2 3
9 A. Hergebruik regenwater tuin 2 1 1 4

10 B. Groen dak 2 2 2 6
11 C. PV-cellen 2 4 1 3 2 2 14
12 D. Duurzame gevelbekleding 2 2 4
13 A. Bomen 3 3 3 3 1 13
14 B. Warmtepomp 3 1 1 1 6
15 C. Hergebruik regenwater in huis 2 3 1 2 2 10
16 D. Kleinschalige windenergie 1 1

Oplossing? Huurders Totaal
Gele munten, willingness to pay 1 2 3 4 5 6 7 8

1 A. Groene autoloze omgeving 0 0 1 1 2
2 B. Betere isolatie 2 0 2 0 1 0 5
3 C. Zonneboiler 3 0 0 3
4 D. Serre 2 3 0 5
5 A. Helofytenfilter 0 0 0
6 B. Dubbel HR+ glas 2 1 2 0 1 0 6
7 C. Bio energie 0 0
8 D. Gevelbegroeiing 0 0 0
9 A. Hergebruik regenwater tuin 0 0 0 0

10 B. Groen dak 0 1 0 1 2
11 C. PV-cellen 0 1 3 0 0 1 5
12 D. Duurzame gevelbekleding 3 2 5
13 A. Bomen 4 1 1 0 6
14 B. Warmtepomp 0 3 1 4
15 C. Hergebruik regenwater in huis 0 0 0 0 2 2
16 D. Kleinschalige windenergie 0 0

1  = Alleen kaart
2  = Kaart + 1 munt
3  = Kaart + 2 munten
4  = Kaart + 3 munten
5  = Kaart + 4 munten
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Bronnen: www.clubofrome.org, www.nu.nl, www.algore.com

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Bijzondere tijden
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Een overgangsfase
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

People, Planet en rofit
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Het behartigen van de belangen van mensen (people)
(hier en nu, daar en later) 

Op een manier waar het milieu bij gebaat is (planet)
en die financieel aantrekkelijk is (profit)

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Het creëren van een ‘willingness to pay’
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Het creëren van een ‘willingness to pay’
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Wat willen bewoners?

Prettig wonen op 
comfortabele en 
betaalbare wijze in veilige
en aantrekkelijke wijken
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Wat wil een corporatie?

Beheersbare kosten

Tevreden bewoners
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

Energiezuinige
portiekverlichting
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

Woonmarkt van afval
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Rotterdam wil wijken
klimaatneutraal maken door, 
bijvoorbeeld, de restwarmte van 
supermarkten te gebruiken om
woningen in de omgeving van 
warmte te voorzien.  
http://www.duurzaamgebouwd.nl/index.php?pageID=3946&messageID=3157

Samenwerking met de gemeente, met 
bewoners,…

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

Besparing door 
(keten)samenwerking
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DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

Voorkomen van 
milieugerelateerde
problemen

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/
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Voorbeeld Lacaton & Vassal, Parijs

• Concept Lacaton & Vassal

• Bron: www.lacatonvassal.com

Slimme & Snelle
oplossingen toepassen

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden
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•

‘Vergeten’ maatregelen
toepassen
Moderne schuivende louvreluiken bieden bescherming tegen
oververhitting, zorgen voor een afwisselend
gevelbeeld en kunnen ook bijdragen aan privacy voor de bewoners
[bron: www.gv-projectzonwering.nl]

http://img.2dehands.be/f/normal/78091835_2-leilinden.jpg

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden
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•

gevelbegroeiing

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden
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•

gevelelementen

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

Appartemententengebouw in Dublin: De uit de gevel
uitstekende ramen bieden vrije uitzicht. De gekleurde
ramen zorgen vooral ’s avonds, als in de woningen het 
licht brandt, voor een bijzonder en afwisselend beeld. 
[bron: tijdschrift ‘GreenBuilding’ 09/2010]
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•

Slimme installaties

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Voorbeelden

http://www.ecofys.com/com/publications/documents/EnergiebespCO2-Spreads.pdf
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

1.Hoe kun je er achter komen aan welke milieumaatregelen 
bewoners behoefte hebben?
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

1.Hoe kun je er achter komen aan welke milieumaatregelen 
bewoners behoefte hebben?

Prettig wonen op comfortabele en 
betaalbare wijze in veilige en 
aantrekkelijke wijken
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

2. De meeste mensen hebben een behoefte aan zekerheid. 
Ze zullen dan ook niet snel enthousiast worden over 

milieumaatregelen die ze niet kennen. Hoe kun je als corporatie 
die onzekerheid helpen wegnemen?

Door te laten zien dat er in de 
praktijk al ervaring is opgedaan. 

Door anderen te laten getuigen van 
hun goede ervaringen.

Door mensen waarin men 
vertrouwen heeft de boodschap te 

laten brengen. 

………..
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

3. Met welke argumenten vergroot je de kans dat 
bewoners enthousiast worden over energiebesparende maatregelen?

Door de te verwachten besparing niet te veel te benadrukken 

Door mensen keuzes voor te leggen 

Door bewoners eerst positief t.o.v. een kleinere ingreep te 
krijgen 

Door respect te tonen voor dat wat mensen zelf al hebben 
gedaan.

Door een direct positief resultaat te organiseren

…….
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

4. Wat voor soort maatregelen kun je als corporatie het beste treffen 
als je de tevredenheid van je huurders 

over hun woonomstandigheden wilt vergroten?

….Een onderzoek naar tevredenheid van Nederlanders over hun 
woonomgeving [VROM, 2002] leidt tot de conclusie dat vernielingen, 

graffiti en vandalisme het meest samenhangen met een grotere 
ontevredenheid over de woonomgeving. Positieve zaken als 

bijzondere groenvoorzieningen en een cultuurhistorische omgeving
verhogen de tevredenheid over de woonomgeving. De antwoorden 
op de vraag wat mensen zouden willen verbeteren aan hun buurt of
woning leidde tot een groot scala aan ingrepen. Opvallend was dat 

het aanpassen van de eigen woning relatief minder vaak wordt 
genoemd. Met name verbeteringen aan de voorzieningen in de buurt

en de aanpak van de verkeersveiligheid worden genoemd………..
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

5. Waar komt, naast onbekendheid en onzekerheid, 
de meeste weerstand tegen het treffen van milieumaatregelen vandaan?

Alle respondenten vinden een terugverdientijd van meer dan 
14 jaar te lang. Daarbij blijkt de hoogte van het inkomen geen 

relevante factor. 

Bij het uitvoeren van maatregelen is ook het voorkomen van 
overlast een belangrijk criterium. 
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•

DE FUSIE VAN BELANGEN
OVER HET TREFFEN VAN MILIEUMAATREGELEN IN DE WONINGBOUW

Vragen

6. Wat ligt het meest voor de hand; een groep woningen 
tegelijk aan pakken of woning voor woning? 

En waarom?

?
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Bijlage 5 
 



Bijlage 5:  Resultaten workshop HaagWonen 
 
Leuk: kunnen we gelijk mee beginnen! 

- Goede ideeën die binnen de corporatie leven beter benutten 
- Technische kennis vergroten 
- Watcher gebruiken 
- Niet standaard nieuw vervangen 
- Met de kinderen beginnen 
- Projectmatige activiteiten 
- Activeren van groen projecten in een complex 
- Vlinderstruiken en gierzwaluwblokken aanbrengen 
- Belonen van milieuvreidenlijke kinderen 
- Meer aandacht voor maatregelen direct buiten de woning 
- Vrolijkheid 
- Led-verlichting 
- Benchmarkinfo 
- Gebruik maken van expertise en enthousiasme van andere bewoners 
- Voorschotnota eerder (afrekenen per kwartaal) 
- Inkoopvoordeel bij Eneco 
- Voorlichting door externen (bijv. de GGD) 
- Maatregels bij mutatie 
- Onafhankelijke experimenten 
- Meterstande door Eneco laten opnemen 
- Sloopmaterialenmarkt 
- Kindertuin 
- Resultaat direct merkbaar laten zijn 
- Tuinwedstrijd ook beoordelen op duurzaamheid 
- Waterbesparende doucheknboppen en kranen aanbrengen 
- Meer met kinderen doen om de stap te zetten duurzaam te zijn 
- Ambassadeursvoorlichting 
- Voorlichting richting onze BOG-huurders (winkels ed?) 
- Gezamenlijke inkoop 
- Enthousiaste huurder laten vertellen  of andere onafhankelijk partij 
- Led verlichting (in portiek) 
- Nieuwbouw AA++ 
- Servicekosten reductie 

 



Leuk,  maar moeten we wel eerst iets (financieels) voor uitzoeken 
- Meterstanden door Eneco laten opnemen 
- Servicekosten terug naar nul brengen 
- Verlichting, dubbel glas, vloerisolatie en ventilatie 
- Basiswoning op orde 
- Gebruik maken van bewoners waar al maatregelen zijn getroffen 
- Zonneboilers 
- Bij vervanging open ketels verder kijken naar wat mogelijk is 
- Direct verlagen kosten 
- Vast aanspreekpunt balie mbt servicekosten 
- Woonlastengarantie 
- Door aanbesteding korting kunnen aanbieden 
- Energiemaatregelen toepassen bij groot onderhoud 
- Servicekosten op 0 door zonneboilers en ledverlichting 
- Benchmark 
- Stapsgewijze aanpak van binnen naar buiten 
- Door competitie verbeteringen er door krijgen 
- Ook in korte termijn complexen investeren 
- Beloningsmodel voor goed gedrag (kinderen) 
- Bij vervanging beter nadenken over alternatieven 
- Benchmark info 
- Voorlichting 
- Andere vormen van … bij mutatie 
- Bij mutatie invoeren waterbesparende maatregelen 

 



Verslag discussie te treffen maatregelen direct buiten de woning 
- Die plekken zijn: bergingen, portiek, tuin (binnentuin en privé-tuin), parkeerplaats 

(in garage en buiten) 
- Mooiste voortuin/mooiste balkon (wedstrijd is er al): duurzaamheid in meenemen 
- Speeltuin combineren met voorlichting (water- of energiespeeltuin) 
- Verlichting in garages op sensoren (branden nu altijd) 
- Parkeerplaatsen buiten voorzien van groendoorlatende stenen 
- Sloopafval aanpak van Rotterdam  (carroussel bestond vroeger) 
- Onderhandelen: wij doen dit, doet u dan dat?   
- Zelf het goede voorbeeld geven (bijv. met energiezuinige verlichting) 
- I.s.m. de gemeente is ook in openbaar gebied veel mogelijk 
- Inhaken op bestaande initiatieven (zoals tuinwedstrijd  en het tegelproject in de 

schilderswijk) 
- Al dat groen in de wijk is een goed idee maar wie gaat het beheren? 
- Je kunt budget dat je nu binnenhaalt als boetes voor slecht gedrag weer inzetten 

om goed gedrag te belonen 
- Sommige op het oog simpele dingen zijn in de praktijk heel complex: bijv. 

zonneboilers op het platte dak waar mensen op gaan lopen, als nagevlast andere 
wettelijke regels van toepassing 

- Energieopwekkende stenen om kinderen meer te laten bewegen 
- Ondergrondse afvaloplossingen 
- Maatwerk erg belangrijk; bij elk project andere mogelijkheden 
- Er zijn leuke projecten met kinderen (grownies in zeeheldenkwartier bijv). Die 

sparen nu al voor bijv een uitje. Laat ze sparen door milieuvriendelijk gedrag; 
moedigt ook ouders aan.  

- Er zijn al projecten met moestuinen. Dar zou je op in kunnen haken.  
- Mensen stapsgewijs enthousiast krijgen. Dus bijv. via tegeltjesproject of moestuin 

naar huurverhogende maatregelen inde  woning 
- Laat je inspireren door junior rancherprogramma’s uit de VS (via kinderen kennis 

ouders vergroten) 
- Hoe ga je om met illegale bouwsels? 

 



Verslag discussie maatregelen op woningniveau 
- Vestia Zoetermeer: zonneboilers op het dak leidde tot heel positieve reacties. Je 

kunt de portiekverlichting ook aansluiten op PV-cellen. Als de servicekosten 
hierdoor zakken ontstaat een hallelujastemming 

- Vergroening van de complexen: daken, gevels, binnentuin.  Probleem bij dat 
laatste is beheersbaar houden.  Sluit daar aan bij mensen die er al iets mee hebben 
(veel ervaring met verwaarloosde tuinen) 

- Per woning of per streng aanpakken? 
- Watcher-pakket slimme meters (wel verpakken in groter geheel) 
- Complex in Scheveningen: nieuwe gevel leidde tot sprong in energielabel. 

Bewoners vinden het nu een zegen dat het is gebeurd, ondanks huurverhoging. 
Deze mensen uitnodigen om verhaal te laten vertellen.  

- Toen de GGD een verhaal vertelde over gezondheid werd het meteen geloofd. 
Groot verschil als iemand anders dan Haag Wonen het verhaal vertelt.  

- Je moet open en eerlijk zijn richting de bewoners. Geiser vervangen door HR-
ketel leidde tot langer douchen , meer waterverbruik dus en meer energie dus de 
kosten werden hoger maar dat was goed gecommuniceerd.  

- Iedere huurverhoging is te veel voor mensen dus kiezen mensen er niet voor 
- Er is veel meer uitleg nodig over ventilatie dan nu wordt gedaan. Langer bij 

stilstaan! 
- Heel lang niet geïnvesteerd in woningen. Bijv. wel schilderen maar nog steedss 

enkel glas 
- Mensen plakken alles dicht, binnentemperatuur van 30 graden of hoger. Hoe 

maak je mensen bewust? ‘ Als het maar warm is”.   
- Boekjes in eigen taal.  
- Bewoner is belangrijker dan de maatregel 
- We treffen nog veel te weinig maatregelen in nieuwbouw. Moeten we ons voor 

schamen (label B) 
- Ventilatieverhaal moeten we echt oppakken.  
- Led-verlichting aanbrengen. Leidt ook tot minder vervanging. 
- Haaag Wonen doet niets met zonne-energie. Is er subsidie? 
- Er is achterstallig onderhoud. Houtrot bij houten kozijnen bijvoorbeeld. 
- Let op: vraag/bewustwording hangt af van de wijk 
- Verlichting: Led was te duur daarom andere keuzes gemaakt 
- Servicekosten: nu zitten er vaak 12 A lampjes.  Verander dat in 6 A en voorkom 

dat mensen hun vrieskist op de gang zetten 
- Investeringskosten relateren aan andere aspecten. Tevreden bewoners leveren ook 

financiële voordeel op 
- Bij verwachtte korte levensduur nu geen investering meer. Er komen 

noodhuurders en de kwaliteit van de wijk gaat achteruit. De investering uitstellen 
blijkt daardoor duur te zijn 

- Basisdingen op orde krijgen; los van levensduur! 
- Voorbeeld kiezen voor project gericht op verlagen servicekosten. Daarna groot 

maken in hetzelfde gebied. Je moet ergens met een proef beginnen. 
- Gebruik maken van de kennis die er al is.  
- Betrouwbare personen inschakelen 



- Wonen met een kachel in de woonkamer. Rest wordt niet verwarmd. Enkel glas. 
We behouden deze woningen nog jaren. Dus wel dubbel glas, isolatie gevel, en 
verwarming. Bewoners eisen dat ook. Investeringskosten leiden er echter toe dat 
dat niet gebeurd. Alleen investeringen in woningen die nog 18 jaar levensduur 
hebben omdat investeringen binnen 15 jaar terugverdiend moeten worden.  

- Je mag best wel iets eisen van bewoners, een percentage bijbetalen. Nu wordt 
alles doorbelast. 50-50% maakt het aantrekkelijker.  

- Financiën zijn meetbaar maar hoe meet je tevredenheid? 
- Is die 18 jaar eis echt zo hard als we denken? 
- Over ventilatie zouden we op een simpele manier informatie kunnen geven via 

betrouwbare personen 
- Politie zou voorlichting kunnen geven over inbraakwerendheid van 

ventilatievoorzieningen (bovenlichten) 
- Blokverwarming moeten we vanaf. Soms durven mensen niet meer te verwarmen 

vanwege de kosten! 
- Als er een noodzaak is eisen mensen maatregelen. Dubbel glas, cv. Dan kunnen 

we er ook andere maatregelen doorheen krijgen. 
- We zijn 1 Haag Wonen. We moeten 1 boodschap hebben. Bewoners op een lijn 

krijgen. 
- Bij het ene complex betalen mensen mee aan dubbel glas, bij het andere niet. Dat 

geeft tegenslag inde communicatie met bewoners. Wie het beste onderhandeld 
krijgt het meest (zeker als de pers erbij komt) 

- Complex: helft woningen heeft open verbrandingstoestellen. Aanpassing leidt tot 
huurverhoging maar bij woningen die eerder zijn aangepakt komt er geen 
huurverhoging. Wordt niet begrepen. En je hebt wel toestemming nodig (gaat om 
50,- huurverhoging) 

- Platte daken wit verven, oververhitting voorkomen. Mensen zelf laten doen! 
 



Verslag discussie maatregelen in samenwerking met energiebedrijf 
- verlagen voorschotnota 
- open toestellen verwijderen 
- direct resultaat nastreven dat zichtbaar is voor de klant 
- goede samenwerking tussen huurder en energiemaatschappij. Bijv. niet zomaar 

vervangen maar stilstaan bij opties en inspraak van bewoners meenemen 
- Wattcher verder/beter uitdragen/communiceren 
- Meterstanden door Eneco opnemen ipv door HaagWonen (leidt tot veel discussie) 
- 1 aanspreekpunt Eneco voor HaagWonen (en huurders) 
- Samenwerking bij acties (bijv. verlichting, duurzaamheid (evt i.c.m. gemeente en 

andere bedrijven), workshops bij huurders waarbij voorlichting wordt gegeven 
over mogelijkheden) 

- Prio?? huurders? Bewustwording energie richting bewoners. 
- Openstaande portiekdeuren met magneten verbeteren 
- Energiebesparing in eigen panden HaagWonen 
- Voorlichting naar bedrijfspanden/winkelpanden 
- Per kwartaal afrekenen, verassingen voorkomen bij jaarnota 
- Samenwerking bij onderhoud technische installaties (overzicht voorraad, 

koppeling bij mutaties, controle/veiligheid) 
- Voorlichting aan huurders 
- Alleen groene stroom voor bewoners (zonder meerkosten. Collectief?) 
- Terugkoop zonne-energie? 
- Benchmark info 
- Leuke voorlichting (creatief) 
- Korting op producten voor HaagWonen/huurders 
- Combineren verbetering staat van de woning met duurzaam 
- Meer collectieve systemen, niet zomaar alle ketels vervangen door HR-ketels 
- Woonlasten garantie 
- MDA (individuele metering??) bij collectieve systemen 
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