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Agenda

• Welkom en korte introductie
• Proces om te komen tot een haalbaar, uitvoerbaar en financierbaar plan 
• Gevolgen huishoudboekje eigenaar 
• En hoe bewonerscommunicatie
• Kansen en beperkingen huidige regelingen
• Tips en inspiratie



VvE’s naar Nul op de Meter

• Samenwerking tussen De Stroomversnelling en 
Platform31

• Team van specialisten voor proces, techniek, energie en 
financiën

• Ervaren en ontwikkelde kennis en hulpmiddelen 
beschikbaar maken



VvE’s naar Nul op de Meter

• 1.200.000 Appartementen van VvE’s
• 125.000 VvE’s

Rotterdam:
Ca 63% < 6 eenheden
Ruim 75% < 10 eenheden



Proces VvE Lindenhove
• Serviceflat, 12 verdiepingen, 180 appartementen
• Bouwjaar 1973
• Binnenzijde flat in 2013 fraai gerenoveerd



Aanleiding voor de renovatie
• Binnenkant mooi, tijd voor de buitenkant
• Onderhoud
• Comfort en kwaliteit
• Energiegebruik



Eisen en wensen van bewoners



Van bewonersinformatie bijeenkomst naar uitvraag



Van woonwens naar Prestatie-eisen
• Energie
• Comfort
• Onderhoud 
• Binnenmilieu
• Gebruikersgemak



Iteratief proces dat een VvE doorloopt

Gebouw en 
installaties

Technisch/
energetisch 

Aanbod,
bouwers, 

contractering

Financiële
haalbaarheid,
Financiering

en               
bekostiging

VvE, ALV, 
bewoners, 

communicatie

Welstand,
Wet en 

regelgeving



Van data naar informatie



De diepte in gaan

Afwisselen
• Overzicht



Woonlasten, financiering, techniek, energie



Anders organiseren
• Woonwensen
• Mogelijkheden verkennen
• Schatting vrijgemaakte geldstromen uit 

onderhoud en energie
• Financiering
• Investering
• Detailleren
• Offerte
• Uitvoering



Wie gaat het doen?



Nul op de Meter of NOM-Ready, energieneutraal 
of iets anders? 
• Geen spijt achteraf, vermijden van 

desinvesteringen
• Meerjaren onderhoud & exploitatie
• Instandhouding / woningverbetering



Detaillering neemt toe
• Herhalen van proces
• Data  Informatie
• Financiering



Tentshow Lindenhove



Ledenvergadering na
tentshow: opkomst 88% 

98% stemt in met 
definitieve
aannemingsovereenkomst
en financiering



Financiering is een feit



Route naar 30-jarige financieringsoplossing



Tips voor de VvE

Bepaal de 
eindambitie 
Check hoe die past 
die in de plannen 
in het gebied

Vertrouwen is de 
basis maar wees 
zakelijk

Waar sta je nu? 
(MJOP kennen, 
staat van gebouw)

Hoe bereik je je 
eindambitie? 
- In 1 keer
- In stappen
- Combinaties van 
maatregelen
- Inzicht in kosten 
en besparingen



Tips voor de bouwers

Van woonwens 
naar prestatie-
eis

Bied 
geloofwaardig 
en met goede 
kennis en 
gefundeerde 
aannames aan 
(individueel/ 
collectief, 
splitsingsakte 
etc)

Het bewoners-
proces ism de 
VvE vraagt 
extra aandacht

Kwaliteits-
borging en 
prestatie-
garantie



Tips voor de financiers

Zorg voor 30-jarige 
financiering ook 
voor VvE < 10: 
vereiste voor 
vergaande 
verduurzaming 
tegen acceptabele 
woonlasten

Financier 
woonwensen 
vertaald naar 
prestatie-eisen en 
onderbouwd met 
MJOP naar 
einddoel

Streef naar 
kwaliteitsborging 
en 
prestatiegarantie 
met voorspelbare
woonlasten maar 
voorkom onnodig 
dure onderhouds-
prestatiecontracten 
voor VvE



Nederland 
mooier
maken
APPM werkt aan een mooier 
Nederland. We streven naar 
een leefbare, bereikbare, 
klimaatbestendige, waterrijke 
en duurzame samenleving.


