
Verduurzaming VvE complexen
Proces in stappen

Hoe meer partijen, hoe moeizamer de besluitvorming en hoe lastiger de uitvoering. Daar heb je ook last van bij het verduurzamen van een vastgoedcomplex 
met meerdere eigenaren. Vaak hebben de eigenaren zich verenigd in een vereniging van eigenaren (VvE) en hebben zij daartoe afspraken  
gemaakt over onder andere het regulier onderhoud. Nu en raadzaam wordt om het vastgoed te verduurzamen (energetisch te verbeteren) wordt duidelijk dat 
dit een ander proces is dan het reguliere onderhoud. De noodzaak, de opbrengst en de financiële inspanning  maakt aanvullend overleg  
en aanvullende afspraken nodig. Atrivé kan VvE’s op diverse manieren bijstaan.

Onafhankelijk advies en procesbegeleiding helpt
1. Inzicht en erkenning van elkaars positie 

Particuliere eigenaren hebben een dubbel belang: als bewoner die eisen stelt 
aan woon- en leefkwaliteit; en als eigenaar die een verstandige investering 
wil doen. In het geval dat het ex-huurders zijn die hun huurwoningen hebben 
kunnen kopen, zijn de verwachtingen vaak ook op de eerdere verhoudingen ge-
baseerd. Daar waar de corporatie een professionele organisatie is, zijn eigenaren 
vrijwilligers in het VvE bestuur of de duurzaamheidscommissie. Zij steken hun 
eigen tijd in uitzoekwerk, draagvlak verwerven en medestanders vinden.  
 
                                                                CORPORATIE             PARTICULIERE EIGENAAR             HUURDER 

2. Ogen op de bal houden 
Waar streven we naar? Welk einddoel hebben we voor ogen en welke route 
leggen we af daarheen? Wat zijn goede stappen om te zetten, en wanneer? 
Het in kaart brengen van opties en deze in de tijd zetten met bijvoorbeeld een 
duurzaam MJOP geeft houvast.

3. Evenwichtige belangenafweging 
De belangen verschillen, en vaak ook de waarden van de verschillende partijen. 
Gaat het om duurzaamheid, dan denk je al snel aan ‘het milieu’ of  ‘CO2 uitstoot’. 
Of aan geld? En terugverdientijd? Of is het een excuus om nu eindelijk iets aan 
het slechte wooncomfort te doen? Alle belangen en waarden in beeld krijgen 
helpt om een beter plan met meer draagvlak te ontwikkelen.

4. Voortgang in het proces en de besluitvorming 
Voorkom het eindeloos heroverwegen van standpunten maar zorg voor een 
duidelijke getrapte besluitvorming. Stel uitgangspunten op hoofdlijnen vast, 
en ga daarna verder op het verfijnen van de inhoud. Zorg dat mensen geïn-
formeerd zijn en hun vragen en zorgen kunnen inbrengen.

Wat kan het proces van verduurzamen bemoeilijken?

Stakeholders hebben verschillende:
• belangen (financieel, organisatorisch, juridisch)
• stemverhouding
• deskundigheid
• ervaringen
• capaciteiten



1.   Verkenning gebouw “van nu naar nul”

2.   Verkenning stakeholders nu, straks en toekomst

3.   Programma van eisen

4.   Scenario’s bepalen

5.   Voorkeursscenario vaststellen

6.   Uitvoeringsplan
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Onderstaand zijn de fases beschreven die wij onderkennen als 
vervolg op vaststellen van een duurzaam MJOP. 
Per fase zijn mogelijke werkzaamheden benoemd, deze zijn op 
maat in te vullen, en niet limitatief d.w.z . wij gaan uit van maat-
werk met oog voor techniek, proces en financiën. 

A.   Opstarten van het proces
B.   Advies opstellen programma van eisen respectievelijk 
       bestek en criteria voor de uitvraag 
C.   Beoordelen offertes
D.   Besluitvorming aanbesteding
E.    Voorbereiding, directievoering en toezicht bij complexere 
       werkzaamheden
F.    Nazorg
G.   Algemene advies- en aandachtspunten- door elke fase heen 

Wil je meer weten over de verduurzaming van VvE’s?  
Neem dan contact op met een van de experts van Atrivé.
Of kijk op onze website www.atrive.nl .
Je kunt ons ook bereiken via ons algemene mailadres: info@atrive.nl
of ons algemene telefoonnummer  030 - 693 60 00.

Het proces van verduurzaming in stappen

Voor de meeste gemengd beheer complexen, zijn inmiddels duurzame MJOP’s opgesteld. Er is gekeken naar de ‘natuurlijke momenten’ om verbeteringen 
aan te koppelen. Vaak kan er nog meer, omdat je de koppeling met regulier onderhoud niet altijd nodig hebt.
Atrivé kan het proces van voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden uit handen nemen, uiteraard in goed overleg met de VvE en groot- eigenaar.
Wij vinden het van belang om altijd in de intake te verifiëren welke overeenstemming er is over de maatregelen, welke eventuele vragen voor de uitwerking 
er nog zijn (bijvoorbeeld: materiaalkeuze, planning van de werkzaamheden, uitvoeringsaspecten) en welke bijzonderheden er in het gebouw of de  
omgeving spelen waarmee rekening gehouden dient te worden.


