Verduurzamen
maatschappelijk
vastgoed
in 7 stappen

?

elke
maand
een stap

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Stel uitvoeringsstrategie op

Begin bij hoe je organisatie nu werkt
Kijk hoe je van daaruit kunt versnellen
Zoek naar de meest kosteneffectieve aanpak

5.

Reken door

Maak gebruik van kengetallen
Reken meer scenario’s door
Concretiseer eerste periode

3.

Maak aanpak op hoofdlijnen

4.

5.

6.

4.

Motiveer je aanpak
Geef aan wat je (extra) gaat doen
En hoe het (versneld) bijdraagt aan de doelen

Regel de randvoorwaarden
Doe dat voor elke stap
Regel budget en capaciteit
Neem iedereen vanaf het begin mee

Monitor

6.

3.

pasjes
sensoren

7.

Plaats slimme meters en sensoren
Zorg voor overzicht, inzicht en een leercyclus
Deel de prestaties en verbeteropgave

7.
1.
1.

energiesystemen

klimaatsystemen

2.

2.

Inventariseer
ontwikkelingen
rond vastgoed

Houd het simpel, concreet en overzichtelijk
Begin met data die je al hebt
Zie deze stap als continue (verbeter)proces

Breng opgave in beeld

Denk aan alle doelen rond vastgoed
Maak onderscheid in korte en lange termijn
Vat het samen in een A4 en ga er de boer mee op
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Meer informatie
In 2021 organiseerden we in Bouwstenen-verband
7 online bijeenkomsten. Daarbij hebben we stap voor stap
kennis en voorbeelden gedeeld. De informatie daaruit is terug
te vinden op onze website

Gemeente Oss

Kind en Onderwijs

Bij de gemeente Oss draait het vooral om het ‘doen’. Ze zijn daar
gewoon met een aantal projecten begonnen. Daarna heeft het
vastgoedteam allerlei informatie verzamelt en verwerkt tot een
plan voor de hele portefeuille. Dat was best ingewikkeld, zegt
Desiree Meulenbroek, verduurzamer bij de gemeente. Toch is het
gelukt en ligt er nu een mooi dunne nota voor het verduurzamen
van de hele portefeuille; pragmatisch en bottum up.

Kind en Onderwijs in Rotterdam doet wat ze kan binnen de mogelijkheden die ze heeft. Allerlei ontwikkelingen maken het lastig om
vooruit te kijken en vaart te maken. Toch heeft de stichting stappen
gezet door gebruik te maken van subsidies en door de inzet van
eigen vermogen, vertelt Wies Witjes, hoofd huisvesting. Ze werkt
aan de hand van lijsten aan plannen, opdrachten en verplichte
maatregelen.

Meer informatie
Film: aanpak Oss

Meer informatie
Film: aanpak Kind en Onderwijs

Website: aanpak
andere gemeenten

Meer verhalen over het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed zijn te vinden op het
Youtube-kanaal van Bouwstenen voor Sociaal.

Website: aanpak
andere scholen
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