
De SRV wagen van Wonen Breburg inzetten

• Wordt ingezet om bewoners van de vier flats te informeren over het groot 

onderhoud en de AHOK te ondetekenen

• Kunnen we deze wagen en de activiteiten in en rondom de wagen zo 

aanpassen dat het makkelijker wordt om bewoners te bereiken?

De Greenhopper van de gemeente inzetten

• Wordt ingezet om inwoners van Breda te informeren over 

energiemaatregelen aan de eigen woning

• In de ene wijk werkt dit beter dan in de andere. In Hoge Vucht was 

de animo hiervoor beduidend lager dan elders in Breda. Kunnen we 

materialen/manieren maken en uitproberen die nog beter aansluiten? 

Ervaringsdeskundigen en Contactpersonen inzetten

• Een contactpersoon per etage tijdens het groot onderhoud werkt goed. 

(Moerwijkzichtflat) Een bewoner die vertelt en vragen beantwoord werkt 

fantastisch! (Buurkracht)

• Hoe kunnen we ervaringen van buurtgenoten inzetten bij het gesprek 

over het groot onderhoud en energietransitie?

De grote uitdaging: Bewoners bereiken

• Het blijkt extreem moeilijk om met bewoners in contact 

te komen over afval en energiecoaching. (Evaluatie van 

PakhuisB)

• Bewoners komen pas naar buiten de werkzaamheden 

beginnen - De koffiekeet bleek hiervoor goede aanleiding 

(Ervaring met eerdere renovatie -Cas)

Informatie zichtbaar en tastbaar maken

• Ingewikkelde informatie laat zich beter uitleggen met plaatjes. Dit geldt 

eigenlijk voor iedereen maar is extra nuttig als mensen laaggeletterd zijn of 

een andere taal spreken.

• Welke informatie rondom het groot onderhoud en het gesprek over 

energietransitie kan wel wat visualisatie gebruiken? Kunnen we dat 

uitproberen?

Lessen van andere renovaties of groot onderhoud bundelen en 

overdraagbaar maken

• We hebben een aantal evaluatiedocumenten over eerdere projecten 

(Moerwijkzichtflat en Pakhuis B) met daarin tips en lessen. Deze 

zijn echter nog niet heel concreet en overdraagbaar (Wat wordt er 

bijvoorbeeld bedoeld met ‘goed coachen van contactpersonen’?) 

• Kunnen we lessen bundelen en daar vanuit dit groot onderhoud aan 

toevoegen?

In gesprek met Woningeigenaren

• De woonconsulent van Alwel vermoedt dat woningeigenaren wel een 

mening zullen hebben over de ‘gratis’ aanpassingen van de huurwoningen

• het groot onderhoud van de flats kunnen we aangrijpen om ook 

met woningeigenaren van de tegenoverliggende woningen over 

energiemaatregelen in gesprek te gaan. Wat zijn de motivaties en barrieres 

om aan te sluiten bij energietransitie?

70% Bereiken met een ander soort gesprek

• De benodigde 70% huurders die een aanvullende huurovereenkomst 

moeten tekenen zal wel gehaald woden: daar is weinig twijfel over bij 

Wonen Breburg. De manier waarop die 70% gehaald wordt is nog wel 

‘hard werken’. Wellicht kunnen we dat gespek er ook anders laten uitzien?

• Het groot onderhoud biedt bovendien mogelijkheden om het ook over 

aanvullende energiemaatregelen te hebben en om motivaties en barrieres 

van huurders te achterhalen. 

Verbinden met de wijkvisie Geeren-Zuid

• Voor elke wijk in Breda wordt een wijkvisie energietransitie opgesteld. 

• Voor de wijkvisie is het belangrijk om ook te weten op welke manier 

de particuliere woningeigenaren kunnen aansluiten. Kunnen we het 

opstellen van de wijkvisie koppelen aan onze Pilot en gesprekken met 

woningeigenaren?

SPOOR 1: IN GESPREK MET HUURDERS OVER 
GROOT ONDERHOUD 
Belang: Om de klimaatdoelstellingen te halen is het van belang dat ook woningcorporaties hun 

woningbestand verduurzamen. Om dit te realiseren is toestemming en medewerking van huurders 

noodzakelijk. Dat is niet altijd makkelijk, ook al is verduurzaming op de lange termijn ook in het belang 

van bewoners. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn de best practices? En hoe kan het nog beter? 

SPOOR 2: IN GESPREK MET WONINGEIGENAREN
Belang: Om de klimaatdoelstellingen te halen is het van belang dat ook woningeigenaren met een smalle 

beurs hun woning verduurzamen en met energiemaatregelen hun energierekening kunnen verlagen. Dit is 

echter niet vanzelfsprekend of makkelijk als je weinig te besteden hebt. Kunnen we groot onderhoud door de 

corporatie in een wijk aangrijpen om ook met woningeigenaren in gesprek te gaan? 

STAP 1: LEERLESSEN BUNDELEN 
EN OVERDRAAGBAAR MAKEN
Om de lessen, tips en inzichten uit eerdere groot onderhoud trajecten 

bruikbaar te maken voor andere trajecten hebben we meer gedetailleerde 

informatie nodig. De evaluaties zoals we die ontvangen hebben zijn nog 

te abstract om zelf direct toe te passen. Sandrijn gaat de bestaande 

evaluaties uitdiepen. Daarna kijken we hoe we de inzichten kunnen 

bundelen.

INTERVENTIE 2: AANBELLEN 
MET KATJA
Bij de eerste tweede interventie gebruiken we eerste inzichten en 

illustraties om met woningeigenaren in gesprek te gaan. Katja van 

Nieuwenhuizen en Eefje gaan deze eerste gesprekken samen vormgeven 

en voeren. 

We zoeken in deze gesprekken ook naar mogelijke ambassadeurs en 

ervaringsdeskundigen.

Na deze eerste gesprekken bepalen we wat de volgende stap wordt.

INTERVENTIE 1: LIVE TEKENEN 
BIJ AHOK GESPREKKEN
Eind augustus en begin september voert Wonen Breburg gesprekken 

over de Aanvullende huurovereenkomst op locatie.

Bij de eerste interventie proberen we of en hoe illustraties kunnen 

ondersteunen bij het voeren van deze gesprekken.

Illustrator Ronald van der Heijden zal bij twee van deze gespreksdagen 

bij de gesprekken aanwezig zijn en Live tekeningen maken die uitleg 

geven, samenvatten of op een andere manier verduidelijken.
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