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Er is onderzoek gedaan naar kansen voor corporaties rondom het toepassen van klimaatadaptatie in 
de bestaande woningvoorraad. Het doel van het onderzoek is corporaties handvatten ter beschikking 
te stellen waarmee zij haar woningvoorraad toekomstbestendig kunnen inrichten 
 

 
 
Wereldwijd is het klimaat aan het veranderen en warmt 
de aarde op. Door klimaatverandering zullen 
weersextremen in Nederland gaan toenemen. Er meer 
kans is op hittegolven, wateroverlast, droogte en 
overstromingen. De effecten van klimaatverandering 
zorgen voor veel risico’s en leveren klimaatschade op. Om 
de gebouwde omgeving klimaatbestendig in te richten zijn 
klimaatadaptieve maatregelen nodig. Het woord 
‘adaptatie’ betekent letterlijk aanpassing. 

 

 
 
1. Zie klimaatadaptatie als het nieuwe normaal 
Extremer weer door klimaatverandering is een vastgesteld feit. Om de 
gebouwde omgeving klimaatbestendig te maken moeten klimaatadaptieve 
maatregelen worden genomen. Hiermee wordt de leefomgeving en het 
woongenot van huurders verbeterd. Beschouw klimaatadaptatie als het 
nieuwe normaal.  
 
2. Ervaar kennis over klimaatadaptatie 
Er is ontzettend veel kennis over klimaatadaptatie aanwezig. Op de website 
van Klimaatadaptatie Nederland staan hulpmiddelen, voorbeelden en staat 
alles beschreven over beleid & programma’s. Wanneer medewerkers van 
de corporatie een moment van de dag iets te lezen over klimaatadaptatie 
wordt de kennis binnen de corporatie veel rijker.  
 
3. Neem deel aan de webinars en cursussen van de Groene Huisvesters 
De Groene Huisvesters is een organisatie die zich inzet om corporaties te 
voorzien van kennis. Dit doen zij op het gebied van klimaatadaptatie en 
duurzaamheid. Tijdens webinars worden specifieke onderwerpen door 
experts gepresenteerd. De cursus die wordt aangeboden is een eerste stap 
naar meer bewustwording met betrekking tot het functioneel inzetten van 
meer groen de voor leefbaarheid en duurzaamheid (Groene Huisvesters). 
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4. Klimaatadaptieve maatregelen hoeven niet duur te zijn 
Er is door Deloitte onderzoek gedaan naar de financiële instrumenten om klimaatadaptieve 
maatregelen toe te passen voor de bestaande woningvoorraad van corporaties. Het blijkt dat het 
investeren in klimaatadaptieve maatregelen niet duur hoeven te zijn. Daarnaast heeft de investering 
een beperkte impact voor de financiële positie van corporatie. 
 
5. Maak een goede afweging tussen kosten en effectiviteit 
Er zijn veel klimaatadaptieve maatregelen die toegepast kunnen 
worden en effect hebben op de klimaattrends. De kans om de juiste 
klimaatadaptieve maatregelen toe te passen is door een goede 
afweging te maken tussen de kosten en de effectiviteit van de 
maatregel.  
 
6. Integreer klimaatadaptatie in alle lagen van de organisatie 
Het thema klimaatadaptatie is erg nieuw. Om ervoor te zorgen dat 
klimaatadaptatie in uitvoering wordt gebracht is het belangrijk dat dit 
thema in alle lagen van de gehele organisatie opgenomen moet 
worden. Door klimaatadaptatie te integreren kan beleid en een 
aanpak worden opgesteld om woningen klimaatadaptief in te richten. 
 

7. Benut koppelkansen tijdens onderhoudsmomenten. 
Met het verduurzamen en renoveren worden woningen groots aangepakt. Dit is een 
ideaal moment om klimaatadaptieve maatregelen te koppelen aan de bestaande 
werkzaamheden. De processen om woningen te verduurzamen heeft vaak een 
lange aanloop. Tijdens deze processen kunnen voorbereidingen worden getroffen 
om klimaatadaptatie op te nemen. 
 

8. Ga in gesprek met huurders, de gemeente en het waterschap 
Er is draagvlak van huurders nodig voor het succesvol laten slagen van 
klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is de gemeente en het waterschap een 
belangrijke partner. Ga met alle partijen het gesprek aan en spreek de wensen en 
ambities uit. Stap voor stap kunnen klimaatadaptieve maatregelen worden 
ontwikkeld.  
 

9. Start met pilotprojecten 
Denk groot over klimaatadaptatie en begin klein. Door met pilotprojecten te starten 
kan je als corporatie leren welke methodes, processen of klimaatadaptieve 
maatregelen wel of niet werken. Met pilotprojecten bouw je belangrijke kennis op. 

 

 
Wilt u meer informatie over klimaatadaptatie, of wilt u het gehele onderzoek ontvangen? 
Neem contact op met Atrivé.  
 
 

Telefoon: 030 693 60 00 /  E-mail: info@atrive.nl  / www.atrive.nl 
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