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De HobbeVen Duurzaam 
 

Een poging om de weg van VvE ‘De HobbeVen’ naar een duurzamer bestaan in kaart te brengen met  
 

Fact check 

 

_____________________ 
Wilbert Schouten voor de duurzaamheidscommissie van VvE De HobbeVen, juli 2022 

 

Kijk! De Energie uit de Wijk Challenge van gemeente Den Haag. Zou dat iets voor onze VvE zijn? Hoe 

gaan we dát aanpakken?  

 

 

 

Zonder het te weten was de basis daarvoor al zes jaar 

geleden gelegd. In het voorjaar van 2016 organiseerde 

gemeente Den Haag studiegroepen ‘Zonnestroom voor 

VvEs’. Veel informatie werd hier opgedaan over de 

technische en praktische aspecten van zonnestroom. Helaas 

bleek bij de berekening toen dat zonnestroom voor onze 

VvE niet haalbaar was. De terugverdientijd werd, zonder 

rekening te houden met BTW en onderhoud, al geschat op 

17 jaar met een levensduur van het systeem van 20 jaar. 

Het vergde bovendien een investering van 102.548 euro.  

 

 

 

 

Ondanks het teleurstellende resultaat is dit wel gemeld in de Algemene Leden Vergadering van de 

VvE van dat jaar. Dit is toen aangegrepen als een goed moment om met alle leden eens ideeën uit te 

wisselen over het besparen op de stroomrekening en het verduurzamen van het complex. Dit was in 

feite de basis van ons latere duurzaamheidsplan.  

Verder blijft het stil.  

Het toenmalige bedrijf dat als beheerder was ingehuurd 

door de VvE was niet erg toeschietelijk om op ideeën over 

het verlagen van het elektriciteitsgebruik in te gaan.  

 

Wel wordt er in 2018 een WhatsApp groep in het leven geroepen om de communicatie tussen VvE 

leden en enkele huurders onderling te versterken. Ook wordt er in dat jaar een eerste aanzet 

gemaakt tot de vergroening van de centrale daktuin. In 2019 worden maatregelen voor het eerst 

onder het kopje ‘verduurzaming’ besproken. Er wordt een tuingroep opgericht om de nu ontgonnen 

daktuin naar een hoger plan te brengen en om te vormen tot een insectenvriendelijke binnenplaats. 

Ook wordt binnen de VvE een duurzaamheidscommissie opgericht. Als eerste opdracht van de 

Algemene Leden Vergadering zou deze duurzaamheidscommissie een energiescan laten uitvoeren 

om te zien waar verduurzaming mogelijk is. Het zag er toen naar uit dat via de Rijksdienst voor 

Weten we wel genoeg van 
duurzame energie? 

Een meewerkende beheerder 
zou wel een stukje handiger zijn 

gedachten  

 

en suggesties die hieruit volgen 

 

Hmm, moeten we hier wel 
mee doorgaan? 
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Ondernemend Nederland (RVO) zelfs (SEEH) subsidie te verkrijgen zou zijn voor het uitvoeren van 

een dergelijke scan. Uit het contact met een aantal EPA (Energie Prestatie Advies) adviseurs dat 

hieruit volgde, bleek dat een dergelijke scan en eventuele hieruit volgende 

verduurzamingsmaatregelen voor ons VvE gebouw uit 2007 niet relevant waren. Dit is alleen van 

toepassing op wooncomplexen met een laag energielabel waarbij het label van een aantal woningen 

officieel geschrapt kan worden en vervolgens aangegeven kan worden hoe deze labels verbeterd 

kunnen worden; bijvoorbeeld van G naar C.  

In datzelfde jaar kwam onze toenmalige VvE beheerder, onder het 

kopje ‘Uw Duurzame VvE’, met het plan een energiescan uit te laten 

voeren en subsidies aan te vragen bij de RVO. Dit leidde tot een 

enorme verwarring op de 

Algemene Leden Vergadering. 

De duurzaamheids-

commissie had immers 

eerder gerapporteerd dat 

dit geen zinvolle optie 

voor onze VvE was. Na enige discussie kon de vergadering er van 

overtuigd worden dat de duurzaamheidscommissie het aan het 

rechte eind had. Uitgaven voor deze nutteloze exercitie konden 

voorkomen worden. Het advies van de beheerder bleek een 

copy/paste geval te zijn dat standaard aan alle door hen beheerde VvEs werd voorgelegd.  

 
Fact check 
In de literatuur zien we ook het belang van juiste feitelijke informatie. “Het publieke debat rondom innovatieve 
oplossingen en de energietransitie wordt sterk beïnvloed door de media; correcte en eerlijke informatievoorziening 
hierin zijn cruciaal. Helaas ontbreekt het daar nog vaak aan. Een toegankelijk, op feiten gebaseerd dialoog is nodig om 

de steun te vergroten en stabiliteit in de beleidsomgeving te creëren1.”  

Erger lijkt het nog als regelrecht nepnieuws in de strijd voor de energietransitie wordt geworpen. Zo kwamen wij een 
artikel tegen in het NRC waarin beweerd wordt dat de transitieboodschap aangepast kan worden aan de 
belevingswereld van mensen met een migratieachtergrond door te propageren dat een Marokkaanse tajine best op een 
inductiekookplaat gebruikt kan worden. Iedereen met een beetje kennis van tajines en inductieplaten weet dat dit 
keramieken voorwerp veel te weinig ferro-metalen bevat om ook maar enigszins op inductie te kunnen werken. Het 

opvolgen van een dergelijke boodschap kan mensen voorgoed enorme transitie sceptici laten worden2. 

 

Zeker! De contacten met eerder genoemde EPA 

adviseurs leidde uiteindelijk wel tot een plan van aanpak 

voor de verduurzaming van VvE De HobbeVen. Dit plan bestond 

uit de volgende onderdelen: 

 Groen dak/daktuin op het deel boven de garages en bergingen 

 Lampen verwijderen, reguliere lampen vervangen door LED lampen en deze waar dit 

voordeel oplevert voorzien van bewegingmelders 

 Vervangen van oude hydrofoor voor een duurzamer exemplaar 

 Verdere vergroening van het dak boven de 

woningen, afhankelijk van financiering 

 Meer LED verlichting in de garage & 

bergingen 

 Het verduurzamen van de lift (in lijn met 

onderhoudsplan) 

 De fondsen van de VvE onderbrengen bij een 

bank met duurzame beleggingen 

Hmm, dus alleen met goede, 
feitelijke kennis worden bij de 

energietransitie tijd en geld 
goed besteedt en blijft de 

motivatie bestaan  

Maah ellek nadeil hep zèn 
voâhdeil, toch? 
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 Het aanbrengen van zonnepanelen voor het opwekken van stroom voor de 

gemeenschappelijke voorzieningen 

 

In 2020 treedt een nieuw VvE bestuur aan. Dit bestuur lijkt meer geïnteresseerd te zijn in de 

verduurzaming van de VvE en heeft ook meer capaciteit om hier leiderschap in te tonen. In dat 

zelfde jaar wordt ook besloten het beheercontract met de vorige beheerder te beëindigen en uit te 

zien naar een nieuwe beheerder.  

Naast het werk voor de VvE en de verduurzaming daarvan, zijn 

ook leden van het bestuur en duurzaamheidscommissie bezig 

met hun eigen woning, bijvoorbeeld door in het traject ‘Wonen 

op Schone Energie' van gemeente Den Haag te stappen. Het 

bestaan van deze gemeentelijke subsidiemogelijkheid wordt 

gedeeld onder de eigenaren van de VvE, of in ieder geval onder 

hen die zich aangesloten hebben bij de WhatsApp groep van 

de VvE (zo’n 85% van de leden).  

Een neveneffect hiervan is dat we in contact komen met de 

WoonWijzerWinkel in Rotterdam die eind 2020 enkele 

interessante online seminars organiseerde over de technische 

en financiële kanten van de energietransitie. Zo vergrootten 

bestuur en commissie hun kennis over de verduurzaming van 

woningen. 

 

In 2021 start gemeente Den Haag het traject ‘Zon op VvEs’ in 

samenwerking met het Regionaal Energieloket. Door 

onze deelname aan dit traject blijkt nu, anders dan in 

2016, dat zonnepanelen nu wél rendabel zijn voor 

onze VvE. Uit een dakscan en uitgebrachte offerte, 

wat onderdeel is van ‘Zon op VvEs’, blijkt dat 140 panelen op 

twee van onze daken stevig zouden bijdragen aan de 

verduurzaming van de VvE (lagere bijdrage aan ‘hitte-eiland’ 

Schilderswijk door verkoeling van het gebouw en terugbrengen CO2 uitstoot met 24,11 ton, het 

equivalent van het effect van 1.107 bomen) én de verlaging van de energierekening voor 

gezamenlijke voorzieningen met jaarlijks € 9.000, - (75% van de gezamenlijke energierekening). 

 

De ‘Energie uit de Wijk’ challenge eind 2021 leek een logische 

ondersteuning van de ideeën die we tot nu toe ontwikkeld hadden, 

maar waarvan het zo moeilijk was gebleken ze te realiseren en te 

financieren. Gelukkig was onze aanvraag tot deelname en de hierop 

volgende pitch succesvol en konden we aan onze volgende fase van 

verduurzaming beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is blijkbaar van belang de 
ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid te blijven 

volgen, motivatie te 
behouden en niet te snel op 

te geven  

‘We’? Wie waren ‘we’? Eigenlijk was er tot nu 
toe maar een klein clubje van de VvE direct 

met deze plannen bezig. HOE KAN DAT?  

Onze VvE bevindt zich in de Schilderswijk 
in Den Haag. Zou het dan niet gewoon 
iets met armoede te maken hebben?  
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Fact check 
Zijn mensen met lagere inkomens écht minder met verduurzamen bezig? 
“Uit een rapport van CE Delft bleek dat de lagere inkomens relatief harder geraakt worden door de kosten van de 
energietransitie. Sociale huurwoningen zijn vaak slecht geïsoleerd waardoor de elektriciteitsrekening hoger uitvalt en 
‘gehackt’ van de Vegetarische Slager is drie keer zo duur als een bakje half-om-half. ‘Duurzaam leven is een privilege’. 
Als er niets verandert is in 2050 de armste tien procent van de Nederlandse huishoudens zeventien procent van het 
besteedbaar inkomen kwijt aan energiekosten. Voor de rijkste tien procent is dat slechts 5,7 procent. Terwijl die laatste 
groep verantwoordelijk is voor zeventien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De energiewending dreigt 
zo uit te lopen op een denivelleringsfeestje en dat kan ten koste gaan van het maatschappelijk draagvlak3. 
 
In december 2021 werd gemeld dat de laagste inkomens nauwelijks subsidie aanvragen voor isolatie: nog 40 miljoen 
beschikbaar. Daarnaast heeft die groep volgens TNO sowieso meer moeite om de subsidieaanvraag te regelen en 
offertes te beoordelen.”De goed verdienende huizenbezitters met een villa of twee-onder-een-kap hebben de 
afgelopen jaren de meeste subsidie aangevraagd om hun huis te laten isoleren. Dat blijkt uit recent onderzoek van TNO 
naar de periode tussen 2016 en 2020. Onderzoekers concluderen zelfs dat bijna vier op de tien aanvragers hun huis ook 
had geïsoleerd als ze geen subsidie hadden gekregen4. 
 
Een op de vijf huizenbezitters kan de verduurzaming van zijn huis niet betalen. Het spaargeld is niet toereikend en extra 
lenen zit er voor deze groep ook niet meer in. Een vrijstaande woning verduurzamen kost gemiddeld 34.000 euro, 
terwijl een gezinswoning in een flat uitkomt op 14.000 euro. Er zijn wel subsidieregelingen, maar volgens eerdere 
onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en het Centraal Planbureau zijn die niet altijd even effectief. Zo gelden ze 
soms alleen bij grote duurzaamheidsinvesteringen, of worden ze pas uitgekeerd nadat de investering is gedaan. 
Daardoor vallen huishoudens buiten de boot die graag in kleine stapjes verduurzamen en het geld vooraf nodig 
hebben5. Ook moet je minimaal twee isolatiemaatregelen nemen om in aanmerking te komen voor subsidie én moeten 
de te isoleren oppervlakten voldoen aan minimale afmetingen. Voor dakisolatie gaat het om minimaal 25 vierkante 
meter en voor ramen 10. In kleine huizen is dat niet altijd haalbaar4. 
In de literatuur6 zien we bovendien dat mensen die in armoede leven te maken hebben met financiële als ook niet-
financiële zorgen die de aandacht vragen, zoals de wisselvalligheid van het inkomen, betalingsdeadlines en moeilijke 
keuzes voor verschillende uitgaven die min of meer tegelijkertijd gedaan moeten worden. Deze gedachten leggen 
beslag op de totale beschikbare bandbreedte voor het totaal aan uit te voeren activiteiten.” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact check 
“Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) definieert7 werkende armen in Den Haag als “Personen van 18 tot en met 
65 jaar die wonen in een huishouden met een inkomen tot 130% sociaal minimum en die werk als voornaamste 
inkomensbron hebben”. Ruim 54 duizend Hagenaars (18 tot en met 65 jaar) woonden in 2017 in een huishouden met 
een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dit is 17 procent van de Hagenaars. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren 
nagenoeg stabiel. Werkende armen hebben vaker een westerse migratieachtergrond. Met name Hagenaars met een 
Oost-Europese migratieachtergrond, zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije, vallen in deze groep.” 

Maar wacht even, die stap naar armoede is wel 
heel gauw gezet. In bijna ieder gezin is toch 
minstens één iemand aan het werk in ons 

appartementencomplex? 

Dat kan wel zo zijn, maar er is toch 
ook zoiets als ‘werkende armen’? 

Het zou voor een klein deel kunnen, maar het lijkt er niet op dat bewoners van 
appartementencomplex ‘De HobbeVen’ goed in dit profiel passen. Het complex bestaat in 
principe uit koopwoningen en de meeste bewoners zijn dan ook eigenaar van hun woning. 

Een vijfde wordt verhuurd aan gezinnen, ver boven de sociale huur norm. Armoede lijkt 
niet goed te verklaren waarom mensen hier zo moeilijk bij verduurzaming te betrekken zijn. 

Hmm, dit zou betekenen dat mensen die met armoede te maken krijgen simpelweg het 
denken over duurzaamheid en de energietransitie er gewoon niet óók nog eens bij 

kunnen hebben. 
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Fact check 
In de HobbeVen is inderdaad zo’n vijfde van de bewoners huurder en niet de directe eigenaar van de woning. 
“Huiseigenaren investeren meer in hun bezit dan huurders. Gekeken naar de gemiddelde investering blijkt dat 
eigenaren van nieuwbouwwoningen 26 procent meer investeringen dan gemiddeld en bewoners van huurwoningen 
bijna 30 procent minder dan gemiddeld8.” 
Als we dan weten dat in het afgelopen jaar een derde van alle verkochte huizen in de grote steden in bezit kwam van 
investeerders en dat dat in Den Haag was dit in sommige wijken zelfs bijna 40% was, dan is het wel duidelijk9. Het animo 
te investeren in verduurzaming van de woning neemt op deze manier automatisch af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact check 
Het klopt dat zo’n 90% van de bewoners van de HobbeVen een migratieachtergrond heeft. Het overgrote deel is echter 
in het Nederlandse koloniale systeem opgegroeid of van latere generaties en dus in Nederland opgegroeid. Zij spreken 
thuis misschien Sarnami, Turks of Urdu, maar in het publieke domein spreken zij allen Nederlands10. De opmerking “Wat 
spreek jij goed Nederlands” wordt dan ook terecht vaak als een belediging opgevat11.  
Wat eventueel een rol zou kunnen spelen is dat het overgrote deel van de communicatie plaats vindt door middel van 
geschreven taal die gelezen moet worden. Dit is voor iedereen in Den Haag een punt van aandacht12. Dit lezen is voor 
de één wat minder gebruikelijk dan voor de ander. Zo blijkt dat 54% van de Turks- en 52% van de Surinaams- en 
Antilliaans-Nederlanders wel eens een boek leest tegenover 80% bij Nederlandse-Nederlanders (voor terminologie zie 
voetnoot13). Lezen wordt regelmatig als moeilijk of inspannend ervaren bij de groep die minder leest14. 
Ook zouden we met een verschijnsel te maken kunnen hebben dat ook bekend is van toegang tot financiële diensten en 
informatie: de complexiteit. Net als bij financiële diensten is informatie over duurzaamheid en de mogelijke subsidies en 
regelgeving die hiermee gepaard gaan vrij complex15. Dit vraagt dan bovengemiddelde vaardigheden om zich in de 
materie in te werken en uiteindelijk keuzes te maken en bijvoorbeeld een subsidieaanvraag de deur uit te krijgen. Dit 
kan van het brede publiek, dus ook niet van bewoners van de HobbeVen, verlangd worden. 
Ook zijn door de steeds verder gaande digitalisering digitale vaardigheden van een steeds groter belang. Informatie 
wordt verspreid via digitale kanalen (Twitter, websites, email nieuwsbrieven), er wordt digitaal gecommuniceerd (email, 
Zoom, Teams) en aanvragen worden ingediend via digitale kanalen (invulformulieren, email) met ondersteuning van 
Apps zoals DigiD. Dit terwijl er rond de 2,5 miljoen Nederlanders zijn die het moeilijk vinden om te werken met digitale 
apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders die zelden of nog nooit internet 
hebben gebruikt (77% is 65+, 37% heeft een migratieachtergrond, 53% is praktisch opgeleid)16. 

Maar als de complexiteit van duurzaamheid een rol zou kunnen spelen, moeten 
we dan ook niet kijken naar opleiding als een factor die van invloed kan zijn? 

Alhoewel er natuurlijk ook mensen zijn met een academische of HBO opleiding 
binnen De HobbeVen, zijn er ook veel met een meer praktische opleiding. Zouden 

mensen met een meer praktische opleiding moeilijker toegang krijgen tot alles 
rondom duurzaamheid? 

Ja, maar die huurders dan? We horen de 
laatste tijd veel over de strijd van de 

gemeente tegen de huisjesmelkers. Zou dat 
hier ook een rol kunnen spelen? 

OK, een vijfde, da’s een klein deel. Een andere 
klassieker voor de verklaring van lage sociale 

betrokkenheid in de Schilderswijk is natuurlijk: taal. 
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Fact check 
Vivian Visser geeft een interessante aanwijzing over wat nog meer een rol zou kunnen spelen: “praktisch opgeleide 
burgers voelen zich in vergelijking met andere burgers minder legitiem of bevoegd om actief te zijn in burgerinitiatieven 
vanwege ervaren stigma, manier van praten en gebrek aan vakinhoudelijke kennis. Een tweede verklaring voor non-
participatie in burgerinitiatieven kunnen we omschrijven als een diepgewortelde smaakkwestie die via de opvoeding en 
andere socialisatieprocessen wordt aangeleerd. Verschillende mensen voelen zich wel degelijk een legitieme actor, 
maar participeren toch niet. Sommigen hebben simpelweg geen interesse in publieke zaken. Zij menen dat deze 
domeinen gedomineerd worden door mensen uit een ‘ander milieu’ dan waar zij zelf uit komen en beschrijven hen als 
‘kakkers’ en ‘koorballen’. Doordat zij zichzelf hier niet in herkennen, is er een gebrek aan affiniteit”18. 
 
In een meer theoretische bijdrage noemt de socioloog Michèle Lamont ‘recognition gaps’. Zij stelt dat “sociale status 
tegenwoordig sterk gerelateerd is aan de identiteit, het werk en de levensstijlen van de hogere strata, terwijl het voor 
veel mensen steeds moeilijker wordt om zich deze eigen te maken en zich hiertoe te verhouden. Het gevolg? Mensen in 
de lagere strata voelen zich gezien als ‘losers’19.” 
 
“Daarnaast speelt de afkeer van ambtelijke rompslomp een rol in hun non-participatie. Ze zijn gefrustreerd door de vele 
ambtelijke regeltjes en de tijd die het kost om iets gedaan te krijgen van de gemeente.  
Anderen willen zo min mogelijk met de gemeente te maken hebben omdat zij die associëren met ‘vieze politieke 

machtsspelletjes’19 [“Ach, dat krijgen wij in de Schilderswijk toch nooit”]. Hoe lager het vertrouwen van mensen is in 

hun (lokale) overheid, hoe minder ze bereid zijn te betalen voor duurzaamheid en milieubeschermende maatregelen20.” 
 
Bovendien stelt een rapport van Kaleidos Research uit 2016: “Lager opgeleiden hebben minder vertrouwen dat hun 
eigen bijdrage helpt bij het oplossen van wereldproblemen”. Het SCP-onderzoek ‘Kiezen bij de Kassa’ kwam tot een 
soortgelijke conclusie: “bewust consumeren is een niche-activiteit, een hobby voor de hoogopgeleiden. Slechts twee 
procent van de Nederlanders noemt ‘klimaat’ als een van de grootste maatschappelijke problemen. Het grote gevaar is 
dat er zo gescheiden werelden ontstaan. Een ‘groene klasse’ tegenover een ‘grijze klasse”. SCP-directeur Kim Putters 
concludeerde dan ook in zijn column in Het Financieele Dagblad dat “het duurzaamheidsvraagstuk de sociale 
tegenstellingen dreigt te vergroten. Klimaatverandering moet geen splijtzwam zijn, maar deel van de agenda van een 
inclusieve samenleving”21. 

 

 

 

 

 

 

 
Fact check 
Thiëmo Heilbron van de Fawaka ‘Ondernemersschool’ zegt hierover: “Als een jongetje met Surinaamse roots mij hoort 
praten over duurzaamheid, iemand die net als hij een donkere huidskleur en zwart krulhaar heeft, komt dat eerder aan 
dan wanneer hij zo’n verhaal hoort van iemand die verder van hem afstaat. Het is belangrijk om rolmodellen te hebben 

waarmee je je kunt identificeren.”22 

Jolanda Asmoredjo van het ‘Kennisplatform Inclusief Samenleven’ voegt hier nog aan toe dat het vertrouwen in de 
boodschap van instanties meer vertrouwd wordt wanneer organisaties toegankelijker, diverser en daarmee 
herkenbaarder worden22. 

 

Fact check 
“Voor mensen met een minder formele of meer praktische opleiding is het soms een uitdaging om te gaan met 
uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere manieren van verspreiding van informatie over duurzaamheid. Ook het 
invullen van formulieren om informatie aan te vragen kan moeilijk zijn. Het is zo moeilijk er achter te komen hoe het 
systeem werkt17.  

Dat kan wel zo zijn, maar is het echt puur het aspect van de hoeveelheid of het 
soort opleiding? We zien binnen De HobbeVen ook groepjes die ontstaan en zich 

langs elkaar heen bewegen of juist hechter worden. Er moet ook iets meer 
gevoelsmatigs aan de hand zijn. 

Het lijkt er ook op dat een deel van de mensen moeite heeft zich met 
de ‘groene elite’ te identificeren. Het spreekt ze gewoonweg niet aan. 
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Suggesties 
Uit het bovenstaande kunnen we een aantal suggesties voor toekomstige duurzaamheidsprojecten 

(in grote VvEs) destilleren: 

 

1. Heb een speerpunt: vorm een groepje binnen de VvE die 

verduurzamingsprojecten gaat trekken en hier echt enthousiast voor zijn, 

bijvoorbeeld een duurzaamheidscommissie. 

 

2. Zorg ervoor dat je een goede kennis van verduurzaming hebt, 

van de technische aspecten, de juridische kanten, de 

subsidiemogelijkheden. Er zal een zee aan technici, opties, wilde 

verhalen, politieke beweegredenen, verkooptrucs, commerciële 

belangen e.d. op je af komen. Zorg dat je daar weerstand tegen kunt 

bieden. Duurzaamheid is een dynamisch gebied. Zorg dat je je kennis ook up-to-

date houdt. Zaken veranderen snel. Wat het ene jaar een topoplossing is, is twee 

jaar later achterhaald. Probeer contact te leggen met betrouwbare partners (WoonWijzerWinkel, 

Regionaal Energieloket, etc.). Meld je aan voor nieuwsbrieven, bij sites die iets met 

duurzaamheid te maken hebben, kennisinstituten. Volg mensen of organisaties op Twitter die 

iets aan de techniek, financiering of beleid op het gebied van duurzaamheid doen. Volg cursussen 

en leergroepen die regelmatig, bijvoorbeeld door gemeente Den Haag, georganiseerd worden. 

 

3. Maak een plan! Denk al in een vroeg stadium na hoe je de verduurzaming van je 

VvE wilt aanpakken en wat de mogelijkheden zijn. Heb ook een plan op de plank 

liggen dat je (in aangepaste vorm of in onderdelen) snel kunt gebruiken mocht zich 

een financieringsmogelijkheid voordoen. 

 

4. Overtuig de andere leden van je VvE. Houd hierbij rekening met het feit dat mensen zeer 

uiteenlopende motivaties kunnen hebben. Groen versus poen. Voor de een 

is het belangrijk dat er een financieel gewin is, voor de ander is juist het 

ecologische aspect overtuigend, weer een ander wil graag de eigen woke 

identiteit bevestigen. 

 

5. Krijg medewerking van het VvE bestuur en de beheerder. Uiteindelijk zullen zij 

ook een aantal zaken moeten doen. Dit zou geen bottleneck moeten zijn. Het 

faciliterende werk van bestuur en de beheerder is essentieel voor het slagen 

van wat voor verduurzamingsproject dan ook. Voor 

duurzaamheidsmaatregelen is een slagvaardige VvE nodig. 

 

6. Het verduurzamen van de VvE is een complex proces dat meestal de nodige tijd kost. “Never give 

up!” Blijf volhouden, al duurt het jaren. Uiteindelijk zullen zich mogelijkheden 

voordoen om het plan te realiseren. 

 

 

7. Kijk uit voor nepnieuws. Probeer informatie via verschillende kanalen te 

controleren. Pas ook op voor zinloze oplossingen of gadgets die niet echt nodig 

zijn (pas op voor ‘toys for boys’). 

 

Technische 

snufjes! 
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8. Probeer alle leden van de VvE zoveel mogelijk de informeren over de 

ontwikkelingen. Als dat in de VvE werkt, kan bijvoorbeeld een WhatsApp groep 

hier handig bij zijn. 

 

9. Bereid je goed voor op de juridische stappen die je moet nemen als VvE. 

Check of er vergunningen nodig zijn en hoe je een geldig besluit neemt in de 

VvE vergadering om bijvoorbeeld het dak voor zonnepanelen te gebruiken. 

Gemeente Den Haag kan hier behulpzaam bij zijn. Maak gebruik van de 

formele, wettelijke structuur van een VvE om beslissingen er door te krijgen. 

Beslis in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). 

 

10. Probeer hindernissen voor betrokkenheid bij en bereidheid tot verduurzaming zo klein 

mogelijk te maken:  

a. Probeer zoveel mogelijk verhuur van woningen in de VvE tegen te gaan. De 

opkoopbescherming die in Den Haag vanaf 1 maart 2022 van kracht is kan hierbij van pas 

komen. Huurders geven doorgaans weinig om de VvE en zijn nauwelijks bereid mee te 

denken, te doen of te betalen. 

b. Je kunt niet in de portemonnee van mensen kijken. Je weet hun besteedbaar inkomen niet. 

Informeer iedereen al in een vroeg stadium wat de eventuele financiële consequenties zijn 

van verduurzamingsmaatregelen. Anders kunnen mensen later dwars gaan liggen. 

c. KISS: Keep It Short & Simple. Duurzaamheid is best een ingewikkeld terrein met veel jargon. 

In communicatie kan beter een niet al te moeilijk taalgebruik gehanteerd worden. Misschien 

is het zelfs beter over energiebesparing te praten dan over verduurzaming.  

Voor veel mensen zal verduurzaming complex blijven. Toch mag dit geen reden zijn om 

buiten de boot te vallen. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dan ook voor: “Mensen met 

weinig draagkracht moeten "ontlast en ontzorgd" worden”23. 

d. De duurzaamheidscommissie of op zijn minst één persoon moet dienen als ‘linking pin’24 

tussen overheid, informatiebronnen, subsidiegevers, leveranciers, de VvE, het bestuur, de 

beheerder en verder alle actoren die er bij de verduurzaming betrokken zijn. Deze persoon 

of personen moeten instaat zijn contacten te leggen, informatie te beoordelen, aanvragen in 

te dienen etc. 

e. Misschien nog wel het belangrijkste om in eerste instantie aandacht te vragen voor het 

belang van verduurzaming is hoe en door wie er gecommuniceerd wordt. Dit moet gedaan 

worden door mensen waarmee men zich kan identificeren en die hen het gevoel geven dat 

dit (ook) voor hun is en dat ze zeker geen losers zijn als dingen nog eens uitgelegd moeten 

worden.  

Een voorbeeld uit Haarlem: “Om dit soort problemen te ondervangen worden in Haarlem een 

aantal dingen gedaan om de communicatie beter aan te laten sluiten bij inwoners met een 

migratieachtergrond. Zo wordt er door wijkteams al outreachend gewerkt en zijn zogeheten 

wijkcontactvrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond aangesteld die als brug 

tussen instanties en inwoners die Arabische taal spreken en het Nederland niet goed 

beheersen, fungeren. Asmoredjo: ‘Dit werkt erg goed, de inloopspreekuren van de 

wijkcontactvrouwen worden drukbezocht. Mensen weten hen goed te vinden en komen met 

formulieren en vragen over de meest uiteenlopende zaken.”22 

Een ander voorstel is: “Sensitiviteitstrainingen voor overheidsmedewerkers bijvoorbeeld 

kunnen bewustzijn creëren van de verschillende sociaal-culturele belevingswerelden van 

burgers en de handelingsrepertoires die daarbij passen.” Dit wordt gevolgd door het advies: 

“Beleid moet daarnaast gericht zijn op destigmatisering, zodat meer burgers zichzelf als 
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legitieme actor in het publiek domein kunnen beschouwen. Als eerste stap kunnen 

gemeenten non-participanten stimuleren door hen duidelijk te maken dat zij serieus 

genomen worden en door hen expliciet uit te nodigen18 

 

Gemeente Den Haag is hier al enigszins naar op weg, maar het is belangrijk om  

 

 

 

van                                                         naar                                                                        te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

f. ‘Groene privileges’ zijn minder zichtbaar dan andere soorten privileges. Durf kritiek te uiten 

als een groen initiatief ongelijkheid in stand houdt of in de hand werkt, met name als het 

gaat om mensen met ‘lagere’ inkomens of opleiding25. 
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