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Agenda

✓ Inleiding

✓ Hoe zat het ook alweer met de energietransitie?

✓ Invloed op de prestatieafspraken

✓ Tips en tricks

✓ Wat kunnen we nog meer doen?

✓ Einde



De energietransitie

Hoe zat het ook alweer?



Op weg naar CO2-neutraal & aardgasvrij wonen

De volgende fase in de 
energietransitie:

Huurdersorganisaties aan zet.

• Participatie – afspraken

• Betaalbaarheid – compensatie

• Woonkwaliteit – comfort



Collega aan het woord

Bastiaan van Perlo:

de ontwikkelingen in het kader van participatie 
in de wijkaanpak



Invloed op de 
prestatieafspraken



Waarover gaan prestatieafspraken? 

Betaalbaarheid 

Wonen, welzijn 
en zorg

Wat is de opgave? Welke problemen spelen 
er bij ons? Wat moet er gebeuren om nu en in 

de toekomst prettig te kunnen wonen en 
leven?

Huisvesten bijzondere 
doelgroepen



Hoe zijn prestatieafspraken bedoeld?

• Overeenkomst tussen drie partijen

• Ieders stem moet worden gehoord en gewogen

• Elke partij moet kunnen instemmen 
met de afspraken

• Elke partij moet zijn afspraken nakomen

• Cyclus: plan, do, act, check



Goede afspraken…

Hoe concreter,
hoe beter…

SMART: 
Specifiek,
Meetbaar,
Acceptabel,
Realistisch, en 
Tijdgebonden



Goede afspraken?

• Houd steeds voor ogen wat het effect van een 
afspraak zal zijn voor huurders als het gaat om...
– betaalbaarheid en beschikbaarheid

– de investeringsmogelijkheden

– de duurzaamheidsambitie

–……………..



Collega aan het woord

Maarten Groen:
de prestatieafspraken in de praktijk



Tips en tricks



Enkele voorbeelden
• Aansluiten op een warmtenet
• Duurzaam en betaalbaar warmtenet
• Aardgasvrije wijkaanpak
• Koken zonder aardgas
• Samen met de bewoner verduurzamen
• Bewustwording energiegedrag
• Huurdersorganisaties beheren eigen budget
• Klimaatadaptatie
• Circulariteit
• Databank bouwmaterialen



Aansluiten op een warmtenet

Heb het lef om de huurdersorganisaties 
vroegtijdig te betrekken. Zij zorgen niet 
alleen voor draagvlak, maar bewaken het 
belang van de bewoner. Uiteindelijk gaat het 
erom dat de eindgebruiker tevreden is.
Jozefine Hoft, directeur Sociale Verhuurders Haaglanden



Bewustwording energiegedrag

Kies voor voordeel voor de huurder. Laat de 
bewoner meebeslissen hoe de woning 
gemoderniseerd wordt. Maak hem of haar 
bewust hoe je kan besparen op 
energielasten.
Claudia van Loveren, voorzitter HuurdersBelangenVereniging



Beheer van eigen budget

Mijn advies is: Neem huurdersorganisaties 
serieus. Geef ze een eigen positie en 
verantwoordelijkheid. Dat betaalt zich terug 
in de kennis en betrokkenheid.
Karo van Dongen, bestuurder Alwel



Aardgasvrije wijken

Sta open voor kennis en ervaring van 
anderen. Ga niet het wiel opnieuw 
uitvinden. En maak binnen je eigen 
organisatie mensen vrij die kennis kunnen 
opbouwen over de overstap naar 
aardgasvrije wijken.
Marco Attema, gemeente Groningen



Aardgasvrije wijken

Betrek direct vanaf het allereerste begin de 
huurdersorganisatie bij een proces om te 
komen tot een aardgasvrije wijk. Trek op 
met je corporatie zodat je samen waakt 
over de betaalbaarheid.
Janny Wassens, Participatieraad Nijestee



Wat kunnen we nog meer 
doen?



Wat kunt u doen om mee te doen?

• Denk samen na over jullie eigen plan

• Hoe benader en betrek je de achterban

• Waar wil je invloed op en tot welke hoogte

• Hoe ga je het organiseren (tijd, hulp, expertise)

• Hoe en aan wie wil je het presenteren



Smart maken van afspraken

✓ Er is een verschil tussen het plan en de participatie

✓ Zorg dat de afspraken SMART zijn

✓ Spreek de gemeente/corporatie ook echt aan

✓ Wees je bewust van je rol en vooral je positie



Waar kan je nog op letten
• Corporatie moet advies vragen aan huurdersorganisatie
• Wijzigingen van beleid kunnen alleen via Adviesrecht
• Indien door warmtenet servicekosten(beleid) wijzigen

instemmingsrecht
• Sociaal plan noodzakelijk 
• Het gaat om wijziging aan het gehuurde 

en geen dwingend onderhoud



Nieuwe handreiking Prestatieafspraken

Beantwoording van vragen 
van huurdersorganisaties, corporaties en 
gemeenten bij het opstellen van hun 
prestatieafspraken

Woningmarktbeleid.nl / Handreiking prestatieafspraken

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/dossier-prestatieafspraken/documenten/publicaties/2021/05/20/handreiking-prestatieafspraken-en-vraagbaak


Participatie-uitgangspunten

Hulp voor lokale partijen bij het vormgeven van 
het participatieproces op strategisch niveau

Aardgasvrijewijken.nl / Participatie-uitgangspunten

https://www.aardgasvrijewijken.nl/handreikingparticipatie/participatie-uitgangspunten/default.aspx


Welke afspraken maken jullie ?

▪ ……………………………..
▪ ……………………………..
▪ ………………………………
▪ ……………………………..
▪ …………………………….

▪ Geef in de chat aan welke afspraken jullie maken



Wat kunnen wij voor u doen?

✓Voorlichting/kleine adviezen

✓Energiebusbezoek

✓Procesbegeleiding (advies)

✓Second opinion (advies)

✓Beleidsontwikkeling



Dank u wel


