
Uw woningvoorraad
slim en praktisch
verduurzamen?

Dat kan gewoon via uw  
installatiepartner!

MEER WETEN?  
De verduurzaming van uw complete  

woningvoorraad gaat niet over 1 nacht  

ijs. We nodigen u uit voor een goed  

gesprek waarbij we alle mogelijkheden  

op een logische manier doorspreken.  

Geen ingewikkelde inventarisatietrajecten  

of complexe berekeningen. Gewoon samen 

ons boerenverstand gebruiken. We helpen  

u met advies, uitvoering én bewoners- 

activatie, naar CO2-neutraal in 2050. 



DE OPGAVE: 2050 CO2 NEUTRAAL
De Nederlandse woningvoorraad moet 

in 2050 CO2-neutraal zijn. Een duidelijke 

stip op de horizon voor corporaties. Maar 

wel een stip die ver weg ligt. De opgave is 

zo groot, dat het vaak ingewikkelder lijkt 

dan het hoeft te zijn. Er is geen duidelijk 

overheidsbeleid dat u helpt met toekomst-

gerichte keuzes. Wat zijn uw opties? Wat zijn 

voor uw corporatie de beste beslissingen? 

Waar kunt u morgen al mee aan de slag? 

Gaat u voor Nul op de Meter of zet u slimme 

kleine stapjes? Hoe gaan we slim van het 

aardgas af? Er zijn heel veel vragen en nog 

weinig pasklare antwoorden. Het resultaat: 

keuzestress. WoonEffect helpt u graag om 

die te verminderen.

DE OPLOSSING
WoonEffect helpt de grote verduurzamings- 

opgave kleiner, overzichtelijker en  

duidelijker te maken. Met concrete  

stappen die u morgen al kunt zetten,  

ingebed in vertrouwde werkprocessen.  

Essent en al haar aangesloten installateurs 

die experts zijn in verduurzaming introdu-

ceren de energetische meerjarenonder-

houdsplanning: de E-MJOP. Corporaties 

zijn gewend hun onderhoud gedetailleerd te 

plannen en budgetteren in hun MJOP. Bij het 

opstellen van een MJOP zijn al allerlei stra-

tegische keuzes meegenomen: doelgroe-

penbeleid, exploitatiestrategie, resterende 

levensduur, huurbeleid en financieel beleid. 

Laten we al die keuzes niet opnieuw maken 

als we het over verduurzaming hebben. In 

dat planbare onderhoud hoort verduurza-

ming volgens ons ook thuis. Gewoon als 

een extra kwaliteitsaspect van het vastgoed. 

Want waarom zou verduurzaming complexer 

zijn dan het inplannen van een schilderbeurt 

of het bepalen van vervangingsmomenten 

voor keukens, badkamers en toiletten?

Een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050, dat is  
het doel. Maar wat is de beste route daarnaartoe?  
Hoe voorkomt u verkeerde keuzes en onnodige extra 
kosten? Met WoonEffect bent u zeker van praktische 
en pragmatische verduurzaming van uw woningvoor-
raad. U benut de kracht van alle bij Essent aangesloten 
installateurs die allemaal expert zijn in verduurzaming. 

Duurzaamheid is 
niet alleen een paar 

zonnepanelen en 
betere isolatie.

In overzichtelijke 
stapjes naar een  
CO2-neutrale  
woningvoorraad.

DE ROUTE
WoonEffect stippelt samen met u een 

gepersonaliseerde route uit naar een 

CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Met 

uw voorkeuren en kennis van uw organisa-

tie, en onze expertise in verduurzaming. Per 

woningcomplex bepalen we de gewenste 

Rc-waarde, installatiekenmerken, kwali-

teitsverklaringen, etc. Voor de korte termijn 

(5 jaar) werken we de details zelfs uit tot het 

merk en type van de apparatuur. Wij advise-

ren, u bepaalt en wij voeren uit van A tot Z.  

BIJSTUREN
Natuurlijk verandert er veel in 30 jaar.  

Technieken ontwikkelen en uw voorkeuren 

en de wensen van uw huurders veranderen. 

Daarom bouwen we tussentijdse herzienings- 

momenten in. Zo weet u zeker dat steeds 

de nieuwste ontwikkelingen, inzichten en 

innovaties worden toegepast. De effecten 

daarvan op het einddoel rekenen we door en 

waar nodig stellen we de energiecomponent 

van de meerjarenonderhoudsplanning bij. 

PARTNER IN VERDUURZAMING
De aanbieders van WoonEffect hebben 

hun oorsprong in onderhoud- en installa-

tietechniek: we zijn servicebedrijven met 

jarenlange ervaring in de corporatiesector. 

Ondertussen zijn we doorontwikkeld tot een 

totaalaanbieder in verduurzaming.  

We zijn dan ook als geen ander in staat  

om u te helpen bij de energietransitie.  

En misschien nog wel belangrijker: 

omdat we ook de uitvoering voor u  

verzorgen nemen we ook verantwoording 

voor het resultaat. 

BEWONERSCOMMUNICATIE
Voordat u kunt verduurzamen, heeft u de 

steun van uw huurders nodig. Dat kan een 

lastig te nemen hindernis zijn. Ook daar  

helpen we u bij. Van kant-en-klare teksten 

voor social media, nieuwsbrieven en  

brochures in uw eigen huisstijl, tot uw 

eigen duurzaamheidsshowroom. We maken 

het traject zo begrijpelijk en comfortabel 

mogelijk voor uw huurders. Met leesbare 

rapporten, attente berichten en vriendelijke 

monteurs. WoonEffect: een verduurzamings- 

aanpak waar u morgen mee aan de slag 

kunt!

NU 2050

energieneutraal

We rekenen terug
vanuit het einddoel

Ook de installatie  
en afbouw nemen 
we volledig voor 
onze rekening.

20.000

Energiezuinige  
woningen geven  

een lagere energie-
nota én een hoger 

wooncomfort.


