Draagvlakmeting energiebesparing
Zorgen voor een
warm onthaal bij
energiebesparende
maatregelen

Verhuurders willen vaak maatregelen treffen om
energielabelstappen te maken om aan hun beleidsdoelstellingen te voldoen. Voor bewoners gelden heel andere
motieven. Zij hebben last van tocht, van koude voeten,
van schimmel en willen daar graag van af. Ook kunnen ze
schrikken van hoge energierekeningen.

Wanneer gebruik maken van het wka?
Dat is vooral relevant bij projecten met energiebesparende
maatregelen waar een huurverhoging tegenover staat.
Ook speelt de mate waarin mede- dan wel tegenwerking
van huurders verwacht wordt een rol

Wie kan het wka hiervoor inzetten?
Het WKA kan u ondersteunen in het vinden van maatregelen
die de wensen van zowel de bewoner als de verhuurder vervult
op het gebied van energiebesparing.

De vraag kan zowel van de verhuurder als de huurders
organisatie komen.

Als de verhuurder plannen heeft gemaakt voor woningverbete
ring met energiebesparende maatregelen, staat hier vaak een
huurverhoging tegenover. Onze adviseur oriënteert zich op de
problemen en kansen van de woningen en beoordeelt de
plannen. Door de ruime ervaring op het gebied van energie
besparende maatregelen kan het WKA bijdragen aan het vormen
of bijstellen van een goed plan. Hierbij worden de volgende
werkzaamheden uitgevoerd.
•• Oriëntatie op de woningen met hun problemen en kansen.
Bij voorkeur bezoek aan enkele woningen.
•• Beoordelen van plannen en bijdragen vanuit onze ervaring
aan het vormen van een goed plan.
•• Besparingsberekeningen of controleren daarvan,
uitgevoerd door onze EPA adviseur(s).
•• Eventueel toepassen van een woonlastenwaarborg.
Communiceren over de resultaten met betrokkenen,
zoals bewoners en bewonerscommissies.

Wilt u meer informatie?

Het WKA is betrokken, betrouwbaar en inspirerend
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Neem contact op met één van de deskundigen van het WKA.
U weet dan snel wat de mogelijkheden zijn en tegen welke
aantrekkelijke prijs wij u die kunnen aanbieden.

Miep van Diggelen
Directeur

Anne Ubbels
Adviseur woningkwaliteit

020 - 551 77 08
mvdiggelen@wka-centrum.nl

020 - 551 77 84
aubbels@wka-centrum.nl

