
uw deskundige partner bĳ de verduurzaming van VvE’s

maatwerkadvies en begeleiding



U wilt als VvE uw gebouw verduurzamen. Misschien 
omdat u meer wooncomfort wil ervaren, minder aan 
energie wil uitgeven of bĳ wil dragen aan een beter 
milieu. Wat uw motieven ook zĳn, hoe doe u dat, 
verduurzamen? Wat is er mogelĳk? Wat zĳn de kosten, 
wat zĳn de besparingen? Voor welke subsidies en 
financieringsvormen komt u in aanmerking? Kortom, 
vragen, vragen, vragen.

groenoverleven.nu helpt u bĳ het vinden van de 
antwoorden. Aan de hand van een bouwkundige 
opname van uw complex schetsen wĳ u uiteenlopen-
de scenario’s, van doorgaan met het uitvoeren van het 
meerjarenonderhoud tot oplossingen waarmee het 
gebouw van het gas af kan. En natuurlĳk alles wat daar 
tussenin zit. 

Ons woonlastenmodel geeft u vervolgens helder 
inzicht in de consequenties van elk scenario voor de 
woonlasten, het wooncomfort en het milieu. Zo ziet u 
in een oogopslag wat voor uw VvE interessant kan zĳn. 

Ons woonlastenmodel is uitgebreid getest in de 
praktĳk, al 45 VvE’s zĳn op deze wĳze geadviseerd. 
Behalve het woonlastenmodel bieden wĳ een stap- 
penplan dat u helpt bĳ het maken van goede keuzes 
gericht op een positieve besluitvorming in de ALV. 

Onze diensten
. energie-advies met woonlastenmodel
. actualisatie MJOB
. begeleiding besluitvorming
. hulp bĳ subsidie- en financieringsaanvragen
. ondersteuning bĳ offerteaanvragen
. toezicht en begeleiding bĳ uitvoering
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groenoverleven.nu begeleidt Verenigingen van Eige-
naren naar een duurzame toekomst, van kleine, inac-
tieve VvE's tot grote, professioneel beheerde vereni-
gingen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door 
maatwerk, een betrouwbaar en transparant proces en 
een concreet resultaat.

 De doelen die de VvE zichzelf heeft gesteld en de 
behoeften en wensen van eigenaren en bewoners zĳn 
voor ons het vertrekpunt. Gesprekken met het bestuur 
en de beheerder, eventueel aangevuld met een bewo-
ners-enquête geven ons het benodigde  inzicht. 

Daarna volgt een opname van de bouwkundige staat 
van het gebouw en een analyse van het meer jarenon-
derhoud. Aan de hand van de resultaten stellen we 
een aantal verduurzamingsscenario's op, van basi-
singreep tot in een keer van het gas af. 

CO2

De scenario's krĳgen een solide financiële 
onderbouwing. Scorekaarten geven de VvE 
per maatregel inzicht in de kosten, de bespa-
ringen in energie- en onderhoud, eventuele 
subsidies en financieringskosten. Desgewenst 
worden voor elk scenario ook de gevolgen  voor 
de maandelĳkse VvE-bĳdrage berekend. 

Na afstemming met het bestuur lichten wĳ onze 
bevindingen toe tĳdens de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) of op een aparte informatiebĳeen-
komst. Wanneer er overeenstemming is bereikt over 
een voorkeursscenario, helpen wĳ bĳ correcte 
besluitvorming, bĳ eventuele aanvragen voor subsi-
dies en financiering en bĳ de uitvoering.

ontwerp en 
uitwerking van 

voorkeursscenario's



De Verdwenen Brug is een woontoren van 17 
verdiepingen op een onderbouw van kantoren. 

Het gebouw telt 136 appartementen. Het bestuur 
wilde graag verduurzamen, maar kreeg de 

besluitvorming daarover niet rond. 

Ons woonlastenmodel trok de zaak vlot. Het toonde 
onmiskenbaar aan dat een vergaande ingreep met een 

Zeer Energiezuinig Pakket en een 30-jarige Energie- 
bespaarlening voor de eigenaren in alle opzichten het 

gunstigst uitpakt. De gemiddelde stĳging van de 
VvE-bĳdrage blĳft beperkt tot € 20,-- per maand. 

Daarvoor krĳgen de eigenaren een goed geïsoleerd 
en kierdicht appartement met onder andere nieuwe 
kunststof kozĳnen met triple HR glas en vraagge- 
stuurde ventilatie. 

Dankzĳ een slimme financiële constructie kunnen 
binnen de verhoging van € 20,-- tegelĳk een aantal 
pĳnpunten in het onderhoud zoals betonschades 
en geroeste balkonhekken worden opgelost.

Uitvoering 2022.
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VvE De Verdwenen Brug – particulier bezit
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 Het project bestaat uit vier grote galerĳflats 
met in totaal 900 appartementen. Van oor-

sprong waren die in bezit van een woningcor-
poratie. In de loop van de tĳd is zo’n 30% van 

de appartementen verkocht aan zittende huur-
ders. We spreken van gemengd bezit, VvE’s met 

een groot aandeel huurwoningen in handen van 
een grote verhuurder. 

De corporatie wilde verduurzamen, maar wist niet 
goed hoe de eigenaar-bewoners in de flats daarin 

mee te krĳgen. Ook hier bracht ons woonlastenmo-
del uitkomst: het liet de eigenaren zien dat vanwege 

het achterstallig onderhoud verduurzamen veel 
goedkoper zou uitpakken dan uitvoering van het meer 

jarenonderhoud. 

Bovendien zouden tocht en vocht en het niet warm 
kunnen stoken van de woningen dan tot het verleden 

behoren. 

Een ingrĳpende renovatie waarbĳ de gebouwen van het 
gas afgaan geeft financieel de gunstigste uitkomst. De 

woonlasten stĳgen gemiddeld met € 55 per maand. Daar-
voor krĳgen de bewoners een comfortabel woongebouw 

met nieuw ontworpen gebouwentrees voor terug.

verduurzamen van 
grote projecten

groenoverleven.nu heeft zich in dit project ingespan-
nen om de juridische problemen op het gebied van 
subsidies en financiering bĳ gemengd bezit op te 
lossen: de Bossenflats behoren tot de eerste woonge-
bouwen met  gemengd bezit die volledig met een 
Energiebespaarlening gefinancierd gaan worden.

Uitvoering 2022-2024

VvE’s Bossenflats – gemengd bezit
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Onze kracht ligt in onze integrale aanpak en onze ruime 
ervaring in het werkveld. Wĳ zĳn onafhankelĳk, brengen 
samenhang in verduurzamingsprocessen en zorgen voor 
concrete bouwkundige oplossingen, gericht op duurzaam 
resultaat.

Bent u benieuwd naar de verduurzamingskansen van uw 
VvE complex en wilt u daarover in gesprek? Een comple-
te benadering of een deelopdracht? Neem dan even 
contact met ons op. Als adviesbureau is groenoverleven.nu gelieerd aan 

biq architecten. Het architectenbureau richt zich met 
name op ontwerp- en bouwopgaven in de bestaande 
stad en werkt zowel aan nieuwbouw als aan renovatie van 
woningbouwcomplexen.

De Fabriek van Delfshaven
Mathenesserdĳk 412 A & B
3026 GV  Rotterdam

+31 (0)10 414 75 85
info@groenoverleven.nu
www.groenoverleven.nu
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