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190130|	  Informatie	  over	  Cursus	  VvE's	  met	  Energie  
	  
De	  afgelopen	  4	  jaar	  hebben	  ruim	  twee	  honderd	  	  VvE-‐leden	  deelgenomen	  aan	  de	  cursus	  VvE’s	  Met	  
Energie.	  Samen	  vertegenwoordigen	  zij	  wel	  4750	  appartementseigenaars.	  Deze	  VvE-‐leden	  werden	  
opgeleid	  om	  hun	  mede-‐eigenaars	  stap	  voor	  stap	  mee	  te	  nemen	  in	  hun	  ambitie.	  Het	  sociale	  proces,	  
de	  besluitvorming,	  de	  techniek,	  de	  financiering,	  de	  juridische	  kant;	  alles	  komt	  aan	  bod. 
	  
Achtergrond	  
VvE's	  Met	  Energie	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  een	  architectenbureau	  en	  een	  advies	  &	  onderzoek	  
bureau;	  een	  architect	  en	  een	  antropoloog	  die	  elkaar	  hebben	  gevonden	  op	  het	  pad	  van	  de	  
energietransitie.	  Onder	  de	  titel	  Rotterdamse	  VvE’s	  Met	  Energie	  hebben	  we	  ons	  de	  afgelopen	  jaren	  
intensief	  beziggehouden	  met	  de	  opgave	  van	  energetische	  verduurzaming	  van	  bestaande	  
woongebouwen	  in	  collectief	  particulier	  eigendom	  in	  Rotterdam.	  De	  twee	  polen	  van	  deze	  
samenwerking	  -‐	  proces	  (relatie)	  en	  inhoud	  (techniek)	  vertegenwoordigen	  de	  parallelle	  sporen	  die	  
leiden	  naar	  een	  toekomstbestendig	  VvE-‐gebouw.	  

VvE’s	  Met	  Energie	  werkt	  sinds	  2012	  aan	  een	  breed	  programma	  in	  o.a.	  Rotterdam	  voor	  het	  opleiden,	  
adviseren	  en	  begeleiden	  van	  VvE-‐leden	  die	  hun	  gebouw	  willen	  verduurzamen	  en	  het	  stimuleren	  en	  
uitdagen	  van	  de	  markt	  tot	  integraal	  denken	  en	  aanbieden.	  De	  vereniging	  van	  eigenaars	  (VvE)	  was	  tot	  
dat	  moment	  een	  weliswaar	  onterecht,	  maar	  begrijpelijk	  –	  vanwege	  de	  ongrijpbaarheid	  -‐	  ‘vergeten	  
doelgroep’	  in	  de	  diverse	  programma’s	  voor	  stimulering	  van	  energiebesparende	  maatregelen	  van	  de	  
overheden.	  Tegelijkertijd	  vertegenwoordigt	  deze	  groep	  de	  helft	  van	  het	  eigendom	  in	  de	  stad.	  Wat	  is	  
de	  rol	  van	  de	  12.000	  Rotterdamse	  VvE’s	  in	  de	  energietransitie?	  We	  bevinden	  ons	  nog	  middenin	  dit	  
experiment.	  Toch	  vormen	  zich	  eerste,	  maar	  duidelijke	  inzichten.	  
	  
Verduurzaming	  van	  het	  VvE-‐gebouw	  vraagt	  professioneler	  opdrachtgever	  schap	  van	  de	  VvE.	  We	  
hebben	  een	  methodiek	  ontwikkeld	  waarbij	  we	  de	  aanwezige	  kennis	  en	  kracht	  binnen	  de	  VvE	  
maximaal	  benutten.	  We	  werken	  in	  dat	  proces	  van	  wederzijdse	  educatie	  aan	  collectief	  eigenaarschap	  
en	  opdrachtgever	  schap	  voor	  een	  grote	  investeringsbeslissing.	  We	  hebben	  expertise	  opgebouwd	  
over	  wat	  zo’n	  planvormingsproces	  vraagt,	  zowel	  van	  de	  VvE	  als	  van	  hun	  adviseurs.	  Daarbij	  zijn	  
nieuwe	  inzichten	  opgedaan	  over	  de	  manier	  van	  rekenen	  aan	  energieverbruik	  en	  financiën	  die	  dat	  
proces	  informeert,	  over	  de	  manier	  waarop	  je	  samenwerkt	  en	  een	  beroep	  doet	  op	  aanvullende	  
professionele	  expertises	  zoals	  bouwfysica,	  juridische	  en	  financiële	  expertise	  en	  de	  markt.	   
	  
Ervaring	  
2012-‐2014|Onderzoek	  naar	  verduurzaming	  van	  VvE's	  voor	  Energiesprong	  i.s.m.	  de	  VvE	  Balie	  den	  
Haag	  leidt	  tot	  een	  programma	  voor	  verduurzaming	  van	  de	  bestaande	  voorraad.	  	  
2015-‐heden|	  Ontwikkelen,	  ondersteunen	  en	  uitvoeren	  van	  het	  verduurzamingsprogramma	  voor	  
VvEs	  van	  VVE010	  in	  Rotterdam.	  
2015	  -‐2017|	  Landelijk	  experiment	  met	  VvE's	  naar	  Nul	  op	  de	  Meter	  voor	  Energiesrong-‐Platform31	  
2015-‐	  heden|	  Met	  voor	  NoM	  ontwikkelde	  instrumentarium	  begeleiden	  we	  	  ruim	  10	  VvE's	  naar	  
integrale	  stappen	  naar	  een	  energieneutraal	  gebouw	  
2015	  -‐	  heden|	  Cursussen	  voor	  VvE	  leden	  over	  duurzaamheid|	  Trainingen	  voor	  VvE	  adviseurs	  voor	  de	  
MRDH	  en	  de	  provincie	  Gelderland	  i.s.m.	  Drift|	  Trainingen	  '	  Groepsdynamiek	  in	  
Veranderingsprocessen'	  voor	  o.a.	  VvE	  adviseurs	  |lezingen	  en	  trainingen	  voor	  Beheerders.	  	  
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Inhoud	  van	  de	  Cursus	  	  

	  
	  
	  
In	  de	  splitstingsakte	  staan	  de	  spelregels	  vermeld	  voor	  onderhoud	  van	  het	  VvE	  gebouw	  in	  de	  staat	  
waarin	  het	  gebouwd	  is.	  Voor	  verduurzaming	  of	  verbetering	  van	  het	  gebouw	  moeten	  er	  intrinsiek	  
gemotiveerde	  leden	  opstaan	  die	  	  hun	  vrije	  tijd	  willen	  spenderen	  aan	  het	  maken	  van	  een	  breed	  
gedragen	  plan	  (dat	  technisch	  optimaal	  is,	  financieel	  haalbaar	  en	  juridisch	  kloppend).	  Een	  breed	  
gedragen	  plan	  waar	  een	  gekwalificeerde	  meerderheid	  van	  de	  leden	  mee	  wil	  instemmen.	  
Gelukkig	  zijn	  er	  veel	  en	  steeds	  meer	  VvE	  leden	  die	  zich	  daartoe	  graag	  bereid	  verklaren.	  	  Helaas	  zien	  
zij	  de	  door	  de	  complexheid	  van	  de	  opgave	  soms	  door	  de	  bomen	  het	  bos	  niet	  meer	  zien.	  
De	  cursus	  is	  er	  opgericht	  deze	  leden	  een	  overview	  en	  leidraad	  te	  bieden	  voor	  de	  te	  nemen	  route.	  	  
	  
les	  1	  	  
Pad	  voor	  verduurzaming	  
De	  integrale	  route	  langs	  inhoud	  (hoe	  maak	  je	  een	  optimaal	  plan	  met	  passende	  business	  case)	  en	  het	  
proces	  tot	  besluitvorming	  (Hoe	  betrek	  en	  informeer	  je	  alle	  leden	  zodat	  zij	  met	  overgrote	  
meerderheid	  instemmen	  met	  dat	  plan)	  	  
De	  eigen	  VvE	  in	  vergelijking	  met	  andere	  VvE's.	  	  
Wat	  is	  hetzelfde,	  wat	  is	  anders,	  wat	  betekent	  dat	  voor	  de	  route	  naar	  verduurzaming	  	  
Technische	  aspecten	  

• VvE's	  in	  de	  energietransitie	  
• Het	  gebouw	  als	  geheel	  
• Trias	  Energetica	  
• Verduurzamingsmaatregelen	  	  

Een	  goed	  plan	  maken	  	  a.d.h.v.	  reële	  voorbeelden	  	  
• Nulmeting	  bouwkundig	  en	  installatietechnisch	  
• Nulmeting	  Energiegebruik	  	  
• Hoe	  wordt	  dat	  minder?	  (In	  logische	  stappen)	  
• Hoe	  kunnen	  we	  dat	  betalen?	  (vooruitblik	  naar	  volgende	  les)	  	  
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les	  2	  	  
juridische	  aspecten	  

• Splitsingsakten	  en	  model	  regelementen	  :	  Wat	  is	  collectief	  -‐	  individueel|	  percentages	  voor	  
besluitvorming	  

• Juridische	  rangorde	  
Hoe	  kunnen	  we	  dat	  betalen?	  	  

• Huishoudboekje	  van	  de	  VvE	  onder	  de	  loep	  
• Sparen	  of	  investeren	  
• Vrijkomende	  kasstromen	  
• Mogelijkheden	  van	  subsidies	  en	  lening	  
• Doorrekenen	  van	  de	  business	  case	  	  
• liquiditeitsbegrotingen	  
• Een	  nieuw	  mjop	  voor	  30	  jaar	  

	  
Proces	  

• Hoe	  krijg	  je	  ze	  mee?	  (urgentie	  en	  kansen)	  
• Verbreden	  van	  het	  draagvlak	  
• Kunnen	  we	  het	  over	  de	  inhoud	  hebben?	  Psychologie	  van	  vergaderingen	  

	  
les	  3	  
Zonnepanelen	  

• Verschillende	  modellen	  van	  toepassingen	  voor	  VvE's	  (o.a.	  mede	  afhankelijk	  van	  het	  
elektriciteitsgebruik)	  

• Optimaal	  gebruik	  maken	  van	  het	  dak.	  Groene	  daken,	  oogsten	  van	  warm	  water	  en	  meer.	  
In	  actie	  

• Welke	  stappen	  gaan	  de	  deelnemers	  nu	  zetten	  
• Wat	  hebben	  ze	  nog	  nodig	  
• Beren	  op	  de	  weg.	  (Groepsdynamiek)	  	  
• Nog	  niet	  beantwoorde	  vragen	  
• Toepassen	  van	  de	  huiswerkopdrachten	  	  
• Start	  netwerk?	  	  

	  
	  
Vragen	  voorafgaand	  aan	  de	  cursus	  
Op	  de	  eerste	  avond	  doen	  we	  o.a.	  een	  kennismakingsrondje	  met	  het	  betreffende	  VvE	  gebouw	  in	  
beeld	  Het	  zou	  fijn	  zijn	  als	  u	  dan	  de	  volgende	  vragen	  in	  het	  kort	  zou	  kunnen	  behandelen	  (voor	  zover	  
de	  informatie	  bekend	  is):	  

• Wat	  is	  het	  bouwjaar	  en	  het	  aantal	  woningen?	  
• Is	  er	  collectief	  energieverbruik,	  zo	  ja;	  hoeveel	  kWh	  en	  m3	  per	  jaar?	  
• Bestaat	  er	  een	  mjop?	  
• Wat	  gebeurt	  er	  al	  aan	  energiebesparing?	  
• Is	  de	  VvE	  op	  de	  hoogte	  van	  jullie	  deelname	  aan	  de	  cursus?	  
• Hoe	  is	  de	  opkomst	  bij	  de	  ALV’s	  –	  wordt	  de	  meerderheid	  meestal	  gehaald	  op	  de	  eerste	  

vergadering?	  
	  

	  
Huiswerk	  	  
De	  huiswerkopdracht	  tussen	  les	  2	  en	  les	  3	  zijn	  niet	  verplicht	  maar	  helpen	  de	  deelnemers	  wel	  om	  een	  
goed	  beeld	  te	  krijgen	  van	  hun	  VvE.	  In	  de	  lessen	  bespreken	  we	  het	  gemaakte	  huiswerk	  en	  	  duiden	  we	  
de	  consequenties	  voor	  het	  te	  doorlopen	  proces.	  	  


