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Verslag werksessie 1 
 

Aanwezig:  Vertegenwoordigers van 11 Gemeenten 

Provincie Overijssel NEO:  Oscar Jansen, Kim Hofhuis, Tim Lammers, Marleen 

Volkers -Schokker 

Buro Loo:    Machiel Karels, Geesje Philippi, Eline Graaff 

WDW Ontwikkelend Beheer: Christiaan Logtenberg (gastspreker) 

 

Als verslag van deze werksessie sturen we jullie: 

1. Presentatie Wat is Overijssel Verbouwt 

Overijssel Verbouwt is een programma waarin een aantal gemeenten in de periode van zomer 2022 

tot zomer 2025 ondersteuning krijgt bij het grootschalig verduurzamen van particuliere of 

huurwoningen waarbij de focus ligt op individuele warmte-oplossingen.  

Presentatie Overijssel Verbouwt 

2. Terugblik op deze werksessie 

3. Voortuitblik op het vervolg op 9/12 

In de tweede werksessie van Overijssel Verbouwt zetten we in op het zoeken naar 

oplossingsrichtingen door het slim combineren en/of optimaliseren van bestaande kennis, ervaringen 

en aanpakken. Daarvoor nodigen we naast gemeenten ook helpers uit de markt uit, die net als jullie 

mogelijk een deel van de oplossing naar versnelling in handen hebben. 

 

Wij organiseren een programma om te proeven aan reeds bestaande oplossingen en die te mixen en 

matchen. Met als doel het bouwen van een team dat de versnellers boost en de vertragers 

elimineert in het vraagstuk waar jij mee aan de slag wilt. We hebben o.a. 18 november gehoord dat 

er al flinke stappen zijn gezet. 9 december zetten we een eerste stap naar het voorstel om in 

Overijssel Verbouwt mee aan de slag te gaan en zo de verduurzaming met individuele oplossingen te 

versnellen.  

 

Ad2: Terugblik op de werksessie 

A. Een korte beschrijving van en link naar de vier projecten die gemeenten presenteerden in 

de ochtend. En waarin we door middel van de vragen van Kim en Machiel op zoek gingen 

naar vertragers en versnellers. 

a. Aanpak Buitengebied door Irene Eisink (Raalte)  

b. Energieneutraal Verbouwen door Thijs Mosterman (Dalfsen), Rob Hamer 

(Hardenberg) en Greet Ruitenberg (Ruitenberg advies): 

Kieswijzer_Energieneutraal_verbouwen_02-2021.pdf (duurzaambouwloket.nl) 

c. Startersaanpak met oa. On demand webinar: Jouw huis slim en betaalbaar 

verduurzamen? door Aaltje van den Brink (Zwartewaterland) 

d. Nieuwstraatkwartier Almelo door Margo Abba (Almelo) 

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energietransitie-in-een-

kwetsbare-wijk/  

 

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/site-content/uploads/2021/10/Toelichting-Overijssel-Verbouwt.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/overijssel/hardenberg/Kieswijzer_Energieneutraal_verbouwen_02-2021.pdf
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energietransitie-in-een-kwetsbare-wijk/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energietransitie-in-een-kwetsbare-wijk/
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B. Christiaan Logtenberg deelde de ervaringen die WDW Ontwikkelend beheer op dit moment 

op doet en hoe een grote speler als Van Wijnen naar de opgave kijkt. 

Kijk voor de aanpak van WDW Ontwikkelend beheer naar het volgende filmpje: 

https://wdwontwikkelendbeheer.nu/wijkaanpak/  

Christiaan heeft de vragen waar we in de sessie niet meer aan toe kwamen nog beantwoord: 
 

Vraag: Kan het massa-ontwikkelen van nieuwbouwwoningen hand in hand gaan met circulair materiaalgebruik? 

Sloopmaterialen hergebruiken in het productieproces en modulair bouwen?  

- Zeker ; we onderzoeken nu of en hoe we met drones en camera’s data kunnen genereren over de soorten en 

hoeveelheden materialen in een wijk te bepalen en hoe we dat via demontage en sloop via onze fabriek 

terug naar de wijk kunnen brengen. Met name irt beton en cement is dit van belang en waardevol.  

Vraag: Wie betaalt het proces voor een groep particuliere woningeigenaren? Wat kost dat ongeveer per woning? 

- Op dit moment doen wij dat proces gratis voor de coöperatie. Daarbij dient wel benoemd te worden dat wij 

onze uren dekken vanuit een verkregen Europese subsidie. We willen en aanpak ontwikkelen die zich vanuit 

de inkoop kan terugbetalen.  

Vraag: Is het dan 1 manier van verduurzamen van de woningen in de wijk? Dus b.v. allemaal warmtepomp type X. 

Komt het niet vaak voor dat in straat A een andere optie net iets beter is voor de eigenaar dan de 

woningeigenaren in straat B? 

- Nee, er zijn veel verschillende manieren en het kan per woningsoort verschillen. Wij gaan eerst op zoek naar 

de grote gemene delers en kijken hoe we van daaruit inkoop kunnen genereren. Bijvoorbeeld; hoeveel 

isolatie, hoeveel warmtepompen, hoeveel zonnepanelen voor wijk x.    

 
C. Analyse van de verzamelde vertragers en versnellers 

We werkten 18 november de algemene flipover 

https://padlet.com/procesmakers/ln7tx01hhpa31b78 uit in drie groepen. We hebben in de 

subgroepen een top drie van vertragers en een top drie versnellers gemaakt. Ieder vanuit een andere 

invalshoek: 

1. Repeteerbaarheid als uitgangspunt: https://padlet.com/procesmakers/l58seyyx4i76eg0y 

2. Beïnvloedingsmogelijkheden als uitgangspunt: https://padlet.com/procesmakers/qlr44sr51xwhx41t 

3. Impact als uitgangspunt: https://padlet.com/procesmakers/zv3yjehdkmwzfvmc 

Een analyse om de top drie uniform op te schrijven maakt wederom duidelijk waarom we met een 

complex vraagstuk te maken hebben. Het warmtetransitievraagstuk heeft diverse kanten en deze 

moeten in samenhang met elkaar onderzocht worden. Een oplossing op het niveau van één vertrager 

of versneller zal waarschijnlijk niet zorgen voor de gewenste opschaling.  

 

We definiëren op basis van de werksessie een tweetal ordeningsprincipes. 

Ordeningsprincipe 1: Bewoners bevinden zich in verschillende denkfases: 

A. Ambitie & urgentie: Waarom moeten we ons huis verduurzamen 

B. Mogelijkheden: Hoe kunnen we ons huis verduurzamen 

C. Maatregelen: Wat kiezen we om ons huis te verduurzamen 

https://wdwontwikkelendbeheer.nu/wijkaanpak/
https://padlet.com/procesmakers/ln7tx01hhpa31b78
https://padlet.com/procesmakers/l58seyyx4i76eg0y
https://padlet.com/procesmakers/qlr44sr51xwhx41t
https://padlet.com/procesmakers/zv3yjehdkmwzfvmc
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In elke fase hebben ze vragen over wat ze moeten doen (inhoud), hoe (proces) en wie (relatie) ze 

daarbij kan helpen. Daarom het tweede ordeningsprincipe. 

 

Ordeningsprincipe 2: Resultaatgericht werken en goede communicatie hangt af van drie factoren: 

inhoud, proces en relatie. 

Proces en relatie vormen bij resultaatgericht werken in het ideale geval de 

basis. Een stevig fundament. Je kan op alle drie elementen sturing geven. 

Bij een goede relatie, wordt er open gecommuniceerd en respecteert men 

elkaar. Dat is fijn werken. Relatie gaat over hoe mensen met elkaar 

omgaan. Hoe het buiten alle afspraken die je in het proces maakt, nu 

eigenlijk ‘echt’ loopt. Het gaat hierbij om zaken waar zelden een afspraak 

over gemaakt worden, die soms lastig te benoemen zijn maar grote invloed 

hebben op het resultaat. Pas wanneer relatie en proces in orde zijn, 

ontstaat de goede basis om de inhoudelijke kennis van de vakspecialist volwaardig tot zijn recht te 

laten komen. 

In elk ‘kwadrant’ zijn vertagers en versnellers te benoemen die in relatie met elkaar opgepakt 

moeten worden om tot resultaten te komen. 

 Relatie (met wie) Proces (hoe) Inhoud (wat) 

Fase: Ambitie & urgentie bepalen    

Fase: Mogelijkheden verkennen    

Fase: Maatregelen effectueren    

 

De vertragers en versnellers die na de werksessie komen boven drijven 

1 – Vertrager: Complexiteit van de oplossing 

Een woning verduurzamen is voor de meeste bewoners een complex vraagstuk. Verduurzamen 

vraagt kennis, tijd en geld. Er is niet één makkelijke oplossing. Het hangt af van de woning, de staat 

van de woning, al gedane werkzaamheden en budget wat een (tussen)oplossing kan zijn. Een 

bewoner moet dit zelf uitzoeken en kennis bij elkaar brengen. Lastig is dat verschillende adviseurs 

verschillende adviezen geven. In combinatie met de hoge kosten leidt dit tot 

investeringsverlegenheid. Want “geef ik mijn geld wel aan het goede uit?” 

Bijkomend probleem is drukte op de markt. Een advies van een installateur is op korte termijn vaak 

niet mogelijk. In de waan van de dag komen andere problemen/issues naar boven waardoor de 

bewoners afgeleid worden van het verduurzamen van de woning.  

 

Op de ‘inhoud’ en ‘proces’ zien we dat er meer kennis (technisch, financieel, organisatie, juridisch, 

anders…) nodig is bij bewoners. 

Oplossingen gezocht: Hoe kan je voor de klus overzichtelijk en eenvoudig 

maken? 

Inhoud 

Relatie Proces 
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Mogelijke helpers: Rabobank, Energiefondsoverijssel, Domijn/DeltaWonen, Mitsubitshi Alklima, 

Pluimers, Loohuis/Nijhof Broekland, Dijkstra Draisma, Architectenlab, Transform 

 

2 - Vertrager: Persoonlijk contact is efficiënt maar kost veel tijd 

Bewoners komen niet vanzelf naar een energieloket. Je moet een relatie/band met bewoners 

opbouwen. Bewoners moeten geholpen worden hun latente vragen te articuleren. Dit kost tijd. 

Opschaling is problematisch omdat de capaciteit voor voortdurende gesprekken er niet is. Er worden 

reeds kleine aanzetten gegeven voor het tackelen van deze vertrager. In de werksesie werden de 

volgende oplossingrichtingen/aanpakken benoemd: 

- Breng groepen bewoners bij elkaar in een doelgroepenaanpak / collectieve aanpak voor 

individuele woningen; 

- Werk samen met andere gemeenten; 

- Werk samen met andere partijen, bijvoorbeeld woningcorporatie; 

- Maak gebruik van netwerken van bewoners / enthousiaste bewoners uit de buurt. 

 

Keukentafelgesprekken/doelgroepenbenaderingen zijn effectief op de relatie. Maar voor opschaling 

zorgen ze niet door de grote tijdsinvestering.  

Oplossingen gezocht: Hoe kan je veel meer mensen persoonlijk op weg helpen?  

3 - Versneller: Handelingsperspectief bieden 

We moeten bewoners de goede kant op wijzen, rekening houdend met verschillende groepen en 

motieven. Hier ligt een rol voor het energieloket, maar ook voor de gemeente. Het 

handelingsperspectief moet toegespitst zijn op doelgroepen/woningen, financiële mogelijkheden en 

instrumenten in het achterhoofd, mogelijkheid bieden tot stapsgewijze aanpak. Zo ontstaat concreet 

handelingsperspectief. Zorg dat de kennis bij de mensen komt. Vervolgens maken ze zelf makkelijker 

de stap naar een installateur. In samenwerking met energieloket/energiecoaches en onafhankelijk 

energieadviseurs. Zet verschillende communicatiemiddelen en verschillende vormen in. Elke 

‘denkfase’ heeft andere vragen die beantwoordt moeten worden wil een bewoner verder kunnen.  

 

Vanuit project Energieneutraal Verbouwen is materiaal beschikbaar dat elke gemeente kan inzetten. 

Vooral excursies, huisbezoeken en korte webinars helpen bewoners om echt stappen te zetten. 

Oplossingen gezocht: Hoe kan je mensen zekerheid geven dat ze verstandige 

keuzes maken? 

4 - Versneller: Een goede marketingaanpak  

De essentie van marketing zou moeten zijn het verbeteren van het welzijn van bewoners en de 

samenleving. “Breng de vraag van bewoners goed in beeld. Zet ook andere middelen/invalshoeken in 

om bewoners te bereiken en te overtuigen. Kijk naar verschillende doelgroepen. Alleen met gesprek 

en argumenten komen we er niet. Gebruik disciplines/middelen zoals datagedreven aansturing 

gedragswetenschap, sociale media, Ikea/Coolblue/Pieter Pot aanpak.” 
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Het product zelf (bijv. een warmtepomp of isolatie) wordt niet aantrekkelijk gevonden door 

bewoners en het proces waarin het wordt aangeboden ook niet.  

Een goede marketingaanpak kan helpen om inhoud en proces beter op de behoeften van bewoners 

aan te laten sluiten.  

Oplossingen gezocht: Hoe kan je mensen verleiden om daadwerkelijk stappen te 

zetten/te doen? 

Conclusies 

A. De vertrager van hoge investeringen hebben we niet opgenomen als op zichzelf staand 

thema. Het is niet het echte probleem en misschien zelf wel een makkelijk excuus om niet in 

beweging te komen. Omdat de vertrager ‘hoge investeringen’ andere vertragers versterkt, 

willen we hem ook niet onbenoemd laten. Het kennistekort in combinatie met de hoge 

investering zorgt bijvoorbeeld voor verlamming. Als iets nauwelijks iets kost dan kun je nog 

een gokje wagen onder het motto baat het niet dan schaadt het niet. Maar met de hoge 

kosten gaat dat niet op. 

Hetzelfde geldt voor subsidies. Die worden zowel als vertrager als versneller ervaren. Ze 

werken versnellend als ze hoog zijn. Ze werken vertragend als ze er niet zijn (mensen gaan 

dan in de wachtstand).  

 

B. We laten bewoners die in de fase zijn om hun Ambitie&Urgentie helder te krijgen in 

Overijssel Verbouwt buiten beschouwing omdat we meters willen maken, focussen we op 

bewoners die ambitie/urgentie al hebben gevonden. Het is voorwaardelijk dat bewoners om 

welke reden (geld besparen, milieu, kinderen, gezondheid, etc.) dan ook noodzaak zien om 

hun huis te verduurzamen. 

 Relatie (met wie) Proces (hoe) Inhoud (wat) 

Fase: Ambitie & urgentie bepalen    

Fase: Mogelijkheden verkennen 2,3 1,3,4 1,4 

Fase: Maatregelen effectueren 2,3 1,3,4 1,4 

 

C. Opvallend is dat jullie als gemeenten vooral kijken wat jullie zelf kunnen doen. Heel mooi. 

Wij denken echter dat er in de samenwerking met marktpartners en bewoners nog meer te 

bereiken is. Hoe kunnen zij helpen en betrokken worden? Daar gaan we naar opzoek op 

9/12. Door elkaar beter te begrijpen, komt samenwerken, energie en versnelling in het 

bereik. 


