
Wij voor een K
omplete aanpak
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Met ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ krijgt Schiedam de kans om in één keer een 
aardgasvrije wijktransformatie te realiseren. Een transformatie die veel betekent 
voor de bewoners én voor heel Nederland, dat aansprekende voorbeelden 
nodig heeft. De partijen van WijKompleet staan op diverse plekken in het hart 
van de warmtetransitie. In dit project bundelt WijKompleet procesmanagement, 
bewonerscommunicatie en techniek tot één krachtige beweging. Een beweging 
die de bewoners trots en blij maakt én Nederland een succesvoorbeeld van een 
wijkaanpak geeft. 

WijKompleet voor deze opgave
Wij zijn een consortium van vier partijen die elkaar precies aanvullen voor deze 
opgave. Wij hebben bovendien in verschillende combinaties met elkaar (en Woonplus) 
samengewerkt. Dit zorgt voor een kick-start van het project.

De WarmteTransitieMakers 
maken duurzame warmte beschikbaar voor iedereen. In diverse gemeenten organiseren 
zij gedragen wijkaanpakken samen met gemeente, woningcorporaties, netbeheerders 
en bewoners. In ons consortium vervullen zij de rol van overall procesbegeleider en 
communicatiestrateeg met o.a. Mechtild Linssen die al een vertrouwensrelatie met de 
bewoners heeft.

Hemubo 
is de innovatieve bouwer en installateur in ons consortium. Hemubo heeft jarenlange 
ervaring in het renoveren van complexen van met name woningcorporaties. Alle 
expertise die daarbij nodig is, heeft Hemubo in huis, inclusief bewonersbegeleiding. 
Niels van Surksum heeft als adjunct-directeur van Hemubo Installatiebedrijven nauw 
contact met Eneco en Stedin. Gecertificeerd als ‘Eneco-installateur’ zijn deze partijen 
goed op elkaar ingespeeld doordat zij al veel vergelijkbare projecten hebben uitgevoerd. 
Daarnaast is Hemubo tevens gecertificeerd werkzaamheden uit te voeren in het domein 
van Stedin waaronder het verzwaren van meterkasten, het plaatsen van slimme meters 
plaatst en het verwijderen van gasmeters.

  
Groenoverleven.nu 
is een bouwkundig adviesbureau op het gebied van verduurzaming en specialist 
in het begeleiden van VvE’s naar aardgasloze oplossingen. Groenoverleven.nu  
zet zich in om naast de werkzaamheden voor Woonplus ook de gemengde en particuliere 
VvE’s een aantrekkelijk perspectief te bieden. In ons consortium vervult het bureau de 
rol van architect en energieadviseur op complexniveau met onder andere Rick Wessels 
die al bekend is bij de bewoners, omdat hij hen heeft ondersteund bij de advisering over 
het rapport van Overmorgen.

U-build
is een ‘bouwer zonder aannemer’, een aanpak die goed aansluit bij de VvE-aanpak van 
Groenoverleven.nu. U-build organiseert de bouw op een transparante wijze, waarbij de 
VvE rechtstreeks zaken doet met leveranciers. De VvE heeft in deze aanpak dus de 
vrijheid zélf te kiezen voor leveranciers. De rol van U-build in ons consortium is die van 
organisator van de bouw voor VvE’s die voor deze constructie kiezen.

Mechtild Linssen
De WarmteTransitieMakers

Niels van Surksum
Hemubo

Rick Wessels
Groenoverleven.nu

Een inschrijving van consortium WijKompleet 
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WijKompleet voor de hele wijk
Als consortium verbinden wij ons aan het succes voor de hele wijk, inclusief het particuliere 
gedeelte. De opgave van Woonplus benutten we als vliegwiel voor de rest van de wijk. Hoe 
willen wij het vliegwiel laten draaien?

Complexen Woonplus als voorbeeld
We starten met complexen die 100% eigendom zijn van Woonplus en zetten die in als 
voorbeeld voor de rest van de wijk. Succesverhalen van bewoners, bedrijvigheid in de wijk 
en voorbeeldwoningen maken de eerste complexen tot visitekaartje. Uiteraard trekken we 
ook lessen uit de eerste projecten en benutten we die voor het vervolg.

Beginnen bij de voorlopers onder de VvE’s
De VvE’s zijn nog geen opdrachtgever. We gaan op zoek naar enthousiaste voorlopers 
met wie we kunnen starten, bijvoorbeeld via het VvE platform. Beginnend bij de voorlopers 
breiden de succesverhalen van Woonplus zich uit met succesverhalen van VvE’s. Het VvE 
platform biedt de kans om de succesverhalen te delen met andere VvE’s.

Rol gemeente 
Met de wijkaanpak ontstaat nieuwe dynamiek in de wijk. Van onderzoek en overleg 
verschuift het werk naar ontwerp, aanbieding en uitvoering. Met name voor de aanpak 
van de VvE-complexen en de particuliere laagbouw is het van belang dat de gemeente 
nauw betrokken blijft. Voor het vertrouwen van de bewoners moet duidelijk zijn dat het 
consortium als team met de gemeente opereert. 

Bestaande krachten benutten
Met alle lokale organisaties die al bij de verduurzaming van de wijk betrokken zijn willen we 
als partners samenwerken, zoals de Wijk Energiek Groep, Servicepunt Woningverbetering, 
Huurders Organisatie Woonplus, VvE-platform en WoonWijzerWinkel. Energiek Schiedam 
heeft haar medewerking al toegezegd.

Ondernemend consortium
Wij realiseren ons dat de financiering van de voorbereidingskosten voor de particuliere 
woningen, al dan niet in VvE’s, niet van Woonplus kan komen. Als consortium verbinden 
wij ons aan het succes van de hele wijk. We staan dan ook ondernemend in dit gedeelte 
van de opgave.
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twee manieren

er zijn grofweg twee 
manieren om de functie 
van gas te vervangen: 

1. alles elektrisch 
(voor verwarming, 
warm water en koken)
2. een combinatie 
van warmtenetten 
(voor verwarming en 
eventueel warm water) 
en elektrisch (eventueel 
voor warmwater en in 
ieder geval voor koken). 

in het eerste geval 
moeten vaak tege–
lijkertijd isolatie 
en ventilatie worden 
verbeterd.

top 10

Van de wijkenerGiekGroep 

1. Schoner milieu
2. duurzaam energie
3. terugverdienbaarheid
4. Betaalbare woonlasten
5. Beperkte overlast
6. Comfort
7. Veiligheid
8. Gezondheid
8. regelbaarheid
10.leveringszekerheid

Wat moet 
dat 
moet. 
Het is 
voor mijn 
acht 
klein-
kinderen.”

“Als ik 
maar 
nasi 
kan 

blijven 
koken op 

inductie.”

“

WijKompleet sluit aan bij de belevingswereld van de bewoners
Het is fantastisch dat ‘een schoner milieu voor onze kinderen en kleinkinderen’ belangrijk wordt gevonden door veel 
bewoners. Dat is een mooi vertrekpunt voor de communicatie. Tegelijkertijd weten we dat er (veel) meer factoren 
spelen, voordat bewoners kunnen instemmen met veranderingen in hun woning. Omdat de belevingswerelden 
van huurders en kopers deels verschillen, maken wij een duidelijk onderscheid in benadering. 

Huurders Woonplus
Huurders, is onze ervaring, hebben behoefte aan duidelijke, geruststellende informatie en 
een écht luisterend oor voor hun zorgen en wensen. De huurders van Woonplus willen wij 
informeren, enthousiasmeren en activeren. Enthousiasmeren doen we door de voordelen van 
de plannen van Woonplus duidelijk te benoemen, goed te luisteren naar wat de bewoners 
belangrijk vinden en hiermee rekening te houden in de plannen. Per complex bouwen we een 
vertrouwensrelatie op met de (zonodig op te richten) bewonersvertegenwoordiging. Samen 
zoeken we naar de beste manier om de maatregelen in het betreffende complex te treffen. En 
samen bepalen we wat de beste manier is om de achterban te overtuigen. Wij nemen zelf de 
verantwoordelijkheid voor het ophalen van draagvlak en mogen gerust zeggen dat wij hier expert 
in zijn. Keer op keer bewijzen wij, met betrokken bewonersbegeleiders en soms ook samen met 
de bewonersvertegenwoordiging, het draagvlak tijdig en ruimschoots te behalen (zie voor onze 
ervaring hiermee ook bijgevoegde Referentie 2). 

Renovatie in bewoonde staat is Hemubo’s specialisme. Overlastvrij werken bestaat niet, maar 
duidelijke communicatie en écht begrip voor de bewoners maken het verschil. Onze begeleiders 
leiden de bewoners door een soepel en geolied proces. Duidelijke informatievoorziening, 
gesprekken vooraf en begeleiders die mobiel te bereiken zijn maken dat wij dicht bij de bewoner 
staan.

Voor de huurders: meer veiligheid en comfort bij gelijkblijvende woonlasten 
Wij stellen de voordelen van de verbouwing centraal:
• Een eigen afleverset en individuele bemetering;
• Nieuwe radiatoren en leidingen zonder geluidsoverlast;
• Veiligheid zonder oude geisers en goedkoper warm tapwater dan met boilers; 
• Veiligheid en luxe van koken op inductie;
• Gelijke woonlasten.
 
• Wij bieden in overleg met Woonplus aantrekkelijke plus-opties aan;
• Wij maken maatregelen en opties tastbaar in pilotwoningen;
• Wij leveren uitstekende bewonerscommunicatie en ontzorging.
 
Tegenover de veiligheid van inductiekoken, die zeker voor de vele ouderen belangrijk is, staat de 
weerstand tegen deze vorm van koken die overwonnen dient te worden, indachtig de quote van Bibi 
Bakhtali: ‘Als ik maar nasi kan blijven koken op inductie’. Van begin af aan willen we hieraan werken 
door inductiekook- en eetsessies te organiseren (zie ook ‘meekoppelkansen’).  

Dat de woonlasten gelijk blijven is heel belangrijk in deze wijk met relatief veel huishoudens met 
een laag inkomen. Wij denken graag mee met Woonplus hoe de woonlasten laag kunnen worden 
gehouden, bijvoorbeeld door toekomstige isolatie. Niet alleen voor de woonlasten, ook voor het 
wooncomfort. 

“Als ik maar nasi kan 
blijven koken op 

inductie.”

“Wat moet dat 
moet. Het is 

voor mijn acht 
kleinkinderen.”

Particuliere eigenaren
Kopers, is onze ervaring, moeten eerst ‘willen’ en dan ‘kunnen’. Om te willen kan tevredenheid over de eigen bijdrage 
aan een beter milieu al voldoende zijn, maar vaak is daar meer voor nodig. Denk aan een lager energieverbruik, 
meer wooncomfort en een hogere verkoopwaarde. Om te kunnen moeten de kopers in staat zijn de benodigde 
investeringen te doen.  

Onze aanpak bij kopers richt zich eerst op het willen en het plan dat daarbij past, daarna op het kunnen, de 
financiering en de besluitvorming. We richten ons in eerste instantie op welwillende VvE-besturen. Op complexniveau 
ontwikkelen we met het VvE-bestuur een aantrekkelijk maatregelenpakket. Daarbij sturen we erop aan dat 
de komst van het warmtenet als kans wordt gezien. Een kans om op een relatief 
voordelige manier aardgasvrij te worden en energiemaatregelen te treffen voor een 
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WijKompleet neemt koppelkansen mee
De uitvoering van dit project is een ideale gelegenheid om de sociale en technische uitdagingen 
in de wijk mee te nemen als ‘meekoppelkansen’. Samen met betrokken partijen willen we de 
koppelkansen identificeren en benutten. Wat zijn onze suggesties? 

Suggesties voor sociale meekoppelkansen:
• Werken met lokale onderaannemers, zoals wij gewend zijn in onze projecten;
• Leer- en stageplekken, zoals wij die al jaren voor bouw-, installatie- en kantoorwerk faciliteren; 
• Banen voor (ook jongere!) werklozen bij de uitvoering van de maatregelen (zie referentie 3); 
• Opleiden bewoners tot energieambassadeurs, wat voor de bewustwording goed werkt;
• Enthousiasmerende activiteiten (zie kader). Deze leiden tot meer sociale verbondenheid, minder 

eenzaamheid, wellicht tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor de energieambassadeurs 
én tot bewustwording bij bewoners die bijdraagt aan draagvlak voor de plannen.

Ideeën voor enthousiasmerende activiteiten zoveel mogelijk in 
samenwerking met energieambassadeurs en andere bewoners die 
mee willen doen: 
• Huisbezoeken van energieambassadeurs bij bewoners;
• Bezoeken (tupperware parties) van energieambassadeurs aan 

groepen bewoners;
• Inductiekooksessies en buurtmaaltijden met gerechten uit alle 

werelddelen;
• Een inductiekookboek maken met info over ombouw naar 

inductie en recepten van bewoners;
• Een WijKompleet-winkel in de wijk, in te richten en te runnen 

door bewoners;
• Energielessen op de scholen en leerlingen opleiden tot junior-

energieambassadeurs;
• Wijkevenementen bezoeken en daar bewoners aanspreken en 

enquêteren;
• Hal en/of liftgesprekken met bewoners die in en uitlopen om 

beter te weten wat er speelt;
• Teams die bij complexen langs de deuren gaan om 

akkoordverklaringen op te halen.

Suggesties voor fysieke 
meekoppelkansen:
• Werkzaamheden in de openbare 

ruimte; denk aan de plaatsing van 
laadpalen en/of de herinrichting 
van gebiedjes bij de complexen 
(belangrijke bewonerswensen 
realiseren en één keer de boel 
overhoop in plaats van twee keer);

• Overige werkzaamheden in de 
woningen, bijvoorbeeld uit MJOP’s of 
kleine reparatiewerkzaamheden;

• Werkzaamheden in niet-
woongebouwen in de wijk, zoals 
winkels, scholen, zorgvoorzieningen 
en kantoren. Wellicht kunnen in 
deze gebouwen ook voorbereidende 
maatregelen voor aansluiting op het 
warmtenet worden getroffen. 

Wij voor een Komplete aanpak! 
WijKompleet is een consortium dat dicht bij de belevingswereld van huurders en kopers staat. Een consortium 
dat de kunst verstaat van het verleiden van beide groepen tot het instemmen met duurzame maatregelen. Een 
consortium dat een ster is in de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering, ook 
van installatiemaatregelen zoals die in de plannen van Woonplus. Een consortium 
dat Woonplus en VvE’s volledig kan ontzorgen. WijKompleet heeft de gezamenlijke 
ambitie om de hele wijk aan te pakken en hiermee een voorbeeld neer te zetten voor 
het hele land! Kortom: Wij voor een Komplete aanpak!

“Het zal wel even 
gedoe zijn. Als wie 

dat nodig heeft 
maar hulp krijgt.”

lager energieverbruik en meer wooncomfort. Uit ervaring weten we dat VvE’s voldoende vrijheid 
willen hebben in het kiezen van leveranciers. Met onze aanpak kunnen uitvoerende partijen 
worden vergeleken zonder dat de uitvoering en communicatie versnipperd raken.

Voor de kopers: aantrekkelijke financierbare plannen  
Elementen uit onze aanpak bij VvE’s:
• Aantrekkelijk maatregelenpakket dat wooncomfort en woningwaarde vergroot;
• Maatregelenpakket samen vormgeven, passend bij de uitgangssituatie van het complex;
• Tastbare succesverhalen van andere complexen uitventen;
• Voorbeelden in pilotwoningen en in een WijKompleet-winkel in de wijk in samenwerking met 

WoonWijzerWinkel;
• Goed georganiseerd maar divers aanbod van uitvoerende partijen;
• Transparante werkwijze waar VvE volledig inzicht heeft in opbouw van aanbod.

De financiering van de maatregelen is een belangrijk aandachtspunt bij de VvE’s. Ook zal 
een goede uitkomst van onderhandelingen met Eneco over de warmtetarieven voor de VvE’s 
belangrijk zijn om te bewerkstelligen dat de komst van het warmtenet als kans wordt gezien.
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