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Om bestaande woningen energiezuiniger en 
comfortabeler te maken worden – op initiatief van 
huurders of verhuurders – veel plannen gemaakt. Zo’n  
verbeterplan, met een pakket maatregelen en meestal ook 
een voorstel tot huurverhoging, wordt meestal gemaakt 
door een deskundig bureau, waarna het wordt besproken 
met de huurdersorganisatie. Soms is het lastig voor de 
huurdersorganisatie om te beoordelen of het pakket 
daadwerkelijk energiebesparing en comfortverbetering 
oplevert. In zo’n geval kan de Woonbond worden 
ingeschakeld om een second opinion te geven.

Second opinion

Aandachtspunten second opinion
– Samenhang maatregelen
– Binnenmilieu: vocht en ventilatie
– Energiebesparing in relatie tot huurverhoging
– Communicatie

Wat?

Standaard second opinion
Bij de standaard – gratis – second opinion beperken  
we ons tot schriftelijke en telefonische informatie. 
We brengen géén bezoek ter plaatse.

Uitgebreide second opinion
Voor een uitgebreidere beoordeling van de huidige 
situatie komen we ter plaatse kijken en doen  
we eventueel metingen. Indien er ook behoefte 
is aan mondelinge toelichting ter plaatse en/of 

deelname aan overleg met de verhuurder, dan  
is dat uiteraard mogelijk. De uitgebreide second 
opinion is maatwerk: van tevoren wordt afgesproken 
welke werkzaamheden de Woonbond precies  
doet en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Hoe?

– We verzamelen zo veel mogelijk informatie over 
de huidige situatie: ligging en bouwjaar van de 
woningen, aantal en type woningen, stookkosten, 
problemen die nu spelen (tocht, vocht, niet warm 
kunnen krijgen, geluidsoverlast), tekeningen 
en/of foto’s en – indien van toepassing – een 
overzicht van energiebesparende maatregelen 
die al eerder zijn uitgevoerd.

– We verzamelen zo veel mogelijk informatie  
over de verbeterplannen: de beschrijving van 
de voorgestelde maatregelen, de bewonerscom-
municatie, de berekening van de te verwachten 
energie besparing en – indien van toepassing –  
de voorgestelde huurverhoging.

– We bekijken of de voorgestelde maatregelen  
tot een verbetering van de woningen leiden.  
Het gaat daarbij om energiebesparing,  
woon comfort, gezondheid en bruikbaarheid.

– We bekijken of alle voor de hand liggende 
maatregelen zijn opgenomen of dat er nog 
maatregelen kunnen worden toegevoegd.

– We beoordelen of de berekende besparing  
op de energiekosten realistisch is en of de 
voorgestelde huurverhoging redelijk is.

– De resultaten van de second opinion  
rapporteren wij schriftelijk.

Bij verbeterplannen voor meer energiezuinige en comfortabele woningen



Bewonerscommissie Debussyflat Delft heeft 
de Woonbond benaderd voor een technisch 
inhoudelijke toetsing van het verbeterplan dat 
verhuurder Vidomes had gemaakt voor hun flat. 
Bij de bewoners(commissie) was scepsis over de 
kwaliteit van het verbeterplan en de berekende 
huurverhoging.

Eén van de conclusies van de second opinion was 
dat er een grote inspanning is gedaan om de huidige 
situatie in beeld te brengen. Maar wat volgens de 
Woonbond ontbrak was een goede infraroodopname 
van het gebouw, om de belangrijkste warmtelekken 
(koudebruggen, ontbrekende isolatie, naden en  
kieren) in beeld te brengen. Vidomes heeft 
vervolgens alsnog een infrarood opname laten 
maken en op grond daarvan een aantal aanvullende 
maatregelen in het verbeter pakket opgenomen.

Een andere conclusie was dat de schriftelijke com-
municatie richting huurders niet altijd duidelijk was. 
De Woonbond heeft enkele tips gegeven over hoe  
je beter over een verbeterplan kunt communiceren.
De berekening van de te verwachten gemiddelde 
energiebesparing klopte, maar dat gegeven leidde 
niet tot groot vertrouwen bij de huurders. Daarom 
adviseerde de Woonbond aan Vidomes om een 
zogenoemd ‘woonlastenwaarborg’ op te stellen.

De second opinion voor Bewonerscommissie 
Debussyflat was een gratis second opinion,  
zonder inventarisatie ter plaatse.

Wat levert het op?

Met een second opinion geeft de Woonbond een  
oordeel over het verbeterplan van de verhuurder. 
Het is een document met conclusies en  
aanbevelingen, waarmee de huurder(sorganisatie)  
– goed beslagen ten ijs – het gesprek met  
de verhuurder aan kan gaan.
 

Wat heeft het opgeleverd?
De second opinion heeft geleid tot een aantal 
aanvullende inspanningen door verhuurder  
Vidomes. Uiteindelijk was er voldoende draagvlak 
voor de verbeterwerkzaamheden.

Woonlastenwaarborg
Aanvullend op het verbeterplan, heeft Vidomes 
voor de Debussyflat een zogenoemd ‘woonlasten-
waarborg’ opgesteld. Daarin wordt aan huurders 
de zekerheid gegeven dat de woningverbetering 
hen financieel voordeel brengt, ondanks de huur-
verhoging die er aan vast zit. Mocht het financieel 
voordeel uitblijven, dan moet Vidomes de teveel 
betaalde huurverhoging weer terugbetalen aan  
de huurders.

Infraroodopname
Aanvullend op het onderzoek dat Vidomes reeds had 
gedaan, zijn met een warmtebeeldcamera opnames 
gemaakt van de huidige situatie, waarmee een  
aantal klachten van huurders verklaard kon worden. 
Zo bleek bij de betreffende woningen de isolatie 
in de panelen aangetast. Dit wordt nu verholpen. 
Ook was te zien dat de isolatie bij andere woningen 
in orde was. De kieren bij de aansluitingen van 
de puien op de betonnen wanden worden naar 
aanleiding van de opnames voorzien van extra 
kierdichting.

Meer informatie?

Neem contact op via het contactformulier: 
woonbond.nl/energie-besparen/ondersteuning-
woonbond/vraag-second-opinion 

Bel ons:  
020 - 551 77 39

Meer informatie over de woonlastenwaarborg  
(uit het onderstaande voorbeeld) vindt u op:
woonbond.nl/publicatie/ 
woonlastenwaarborg-energiebesparing

Uit de praktijk: Debussylaan Delft
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