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Leendert Odijk

• Commissaris bij Woonstichting ‘thuis in Eindhoven
• In 2017 gehele voorraad gemiddeld Label B (circa 10.500 wooneenheden)

• In 2018 prijs ‘meest duurzame corporatie van Nederland’

• Betrokken bij proefwijk “van het gas af – het Ven in Eindhoven”

• Energieneutraal 5-laags appartementen complex opgeleverd

• Eigenbedrijf, Adviseert op gebied van duurzame transitie
• Bij gemeenten (vb Breda, ‘s-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Den Haag)

• Private partijen (bouwbedrijven en ontwikkelaars)

• Corporaties

• Inhoudelijk advies bij opstellen klimaatakkoord



Governance binnen ‘Thuis

• Op welke wijze is governance op duurzaamheid georganiseerd.



Governance binnen ‘Thuis

• Bij aanstelling was organisatie al bezig met werken vanuit DMJOP’s bij 
vervangen en renovaties, waardoor onderhoudsgeld ingezet om 
panden te verbeteren. Hiermee was organisatie gestart in 2010 - 2014

• En quick wins, op projectbasis, pionieren op de projecten waar 
mogelijk 

• Bv enkele panden met PV panelen, en WKO installaties (Energie BV in 
2014 opgericht, is in 2017 weer opgeheven)

• In organisatie iedere afdeling een duurzaamheid ambassadeur (1/5 
fte als deelfuntie) + duurzaamheid coördinator (1/2 fte)



Governance binnen ‘Thuis

• In 2015 bij jaarlijkse strategische herijking (moment dat we 2 jaarlijks 
bepalen op welke wijze we ons vermogen inzetten) bepaald dat we 45 
mio voor periode van 10 jaar beschikbaar stellen voor duurzaamheid.

• 5.8 mio voor voorzetting beleid en 39.2 voor investeringsbudget

• RvC; Nog geen onderverdeling, alleen op hoofdlijnen 

• RvC; Toetsing op investeringsbesluiten,

• Duurzaamheid werd gebruikt als onrendebale pot voor extra 
duurzaamheidsinvestering. (basis was bouwbesluit, en surplus was 
duurzaamheid)



Governance binnen ‘Thuis

• In 2017 bij jaarlijkse strategische herijking bepaald dat we 72 mio voor 
periode van 10 jaar beschikbaar stellen voor duurzaamheid.

• Daar zitten kaders aan: 
• Iedere 2 jaar herijken we onze doelen (budget kan dus wijzingen)

• EPV moet minimaal 50% van de kosten dekken bij NOM

• Doorlooptijd van budget is tot 2028

• Terugverdientijden en kaders voor (on)rendabel budgetten vastgesteld

• Huurverhoging bij bestaand bezit is 25% van de investering gedekt 

• Huurverhoging  bij PV panelen bij bestaand bezit is 50% van de 
investering gedekt

• Huurder heeft kosten verlaging door verlaging energierekening.



Governance binnen ‘Thuis

• In 2018 organisatie verdeling laten opzetten om gelden in te delen in 
deel kaders. RvC kan sturen op;
• Quick wins; 9 maatregelen welke zijn voorzien komende jaren

• Zonnepanelen plaatsen op panden

• Aanpak bestaand bezit 

• NOM bij Nieuwbouw

• The Natural Step (kennis bij medewerkers)



Governance binnen Thuis

Duurzaamheid Budgetten Jaarlijkse uitgave Cumulatief uitgave 
10 jr

Quick wins 1.200.000

Zonnepanelen 14.143.500

Bestaand bezit 16.000.000

NOM 30.327.000

The Natural Step 10.000.000

71.670.500



Governance binnen Thuis

• Van 72 mio investering is 45 mio onrendebale (verdienen we niet 
terug)

• 28 mio is rendabel gekoppeld aan de technische levensduur.

• PV panelen 25 jaar afschrijving

• WKO 30 jaar afschrijving

• Bouwkundig 40 jaar 

• Onderhoud (bouwkundig en installaties)  in lijn met gebruikelijke 
MJOP’s



Governance binnen Thuis

RvC toetst op:

• Jaarlijks monitoring (tevens tertiaire rapportage) op bestede 
budgetten vanuit het duurzaamheidsfonds

• Elk investeringsstatuut heeft een paragraaf duurzaamheid waarin 
voor betreffende project wordt toegelicht welk budget vanuit de 
deelfondsen wordt aangesproken



Voorbeeld project

• Willem en de Zwijger te Best

• 2 x een 5-laags appartementen complex

• Wens; alle 48 appartementen energieneutraal



Voorbeeld project

• Gestart als regulier project met duurzaam ambitie

• Nieuwbouw budget was beschikbaar

• Uitgangspunt was EPV eis voor terugverdienen extra 
duurzaamheidsinvestering.

• Gekozen voor een bouwteam om expertise en kennis samen te 
ontwikkelen.



Voorbeeld project

• Gebruikelijke plattegrond.



Voorbeeld project

• Bijzondere gevel van PV panelen en natuurlijk PV op het dak



Voorbeeld project

• Businesscase bleek sluitend te zijn binnen de kaders:
• Eerste project ontwikkeld conform bouwbesluit

• Toen meerkosten inzichtelijk gemaakt voor NOM

• 85% van de EPV-vergoeding wordt doorbelast om het project haalbaar te 
maken.

• Project binnen investeringskader en meerkosten duurzaamheid worden voor 
50% terug verdient



Resultaat



Leerpunten Project

• Leerpunten:
• NOM projecten zijn haalbaar als je er bewust op stuurt

• EPV vergoeding is nodig

• Zorg voor ervaren partners of partners die er tijd in willen stoppen om te leren. Het 
zijn geen “eenvoudige” projecten

• EPV is een oppervlakte verhaal, hoe meer oppervlakte des te makkelijker rendement 
te realiseren. Je mag € 1,42 per GBO opbrengst rekenen. Kosten van installaties stijgt 
nauwelijks omdat kosten voor ketel, PV ed gelijk blijven.

• Monitor kosten zijn hoger dan gebruikelijk, houd her rekening mee met budgetten

Thuis vinden het normaal om bij investeringen in onze woningen te rekenen met een 
onrendabele top, maar vaak wordt bij duurzaamheid gerekend met 100% terugverdient tijd 
en geen onrendabel deel.



Leerpunten RvC

Duurzaamheid mogelijk:

- Stel onderzoeksgeld beschikbaar (FTE en/of inhuur)

- Maak kaders voor rendabele en onrendabele investeringen

- Stuur op lang en korte termijn doelen

- Stuur jaarlijks op budgetten binnen hoofdbudget

- Zorg dat Corporatie juiste partners vind in werkveld voor uitvoering

- Gebruik bij nieuwbouw de EPV



Vragen

Heeft u nu vragen, stel ze. 

Mocht er u later nog iets te binnen schieten, bel 
of mail me gerust.




