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VACpunt Wonen

GS Drenthe
T.a.v. R. W. Provinciate Griffie
Postbus 122
9400 AC Assen

Utrecht, juni 2013
Ons kenmerk: 1 3035/lW/OE
Betreft: Populair jaarverslag

Geachte heer/mevrouw, Provinciale Griffie,

De economische crisis dwingt veel organisaties en bedrijven tot creativiteit en een
kritische btik op hun werkzaamheden en taken. Dit getdt ook voor VACpunt Wonen en de
aangesloten Adviescommissies Wonen. Als gevotg van de crisis stagneert de nieuwbouw en
verbouw van woningen en daardoor ook het aantal uitgebrachte adviezen. Tijd om nieuwe
kansen te grijpen.

De VAC-organisatie breidt haar werkterrein uit naar aanleiding van de actuele
ontwikketingen in de bouwweretd. De gebruikskwaliteit van energiebesparende
maatregeten is een voorbeeld van een thema waar de VAC-inbreng heel wetkom en nuttig
is. ln 2012 rondden we het vierjarig dnderzoek'Energie besparen-met woonkwatiteit' af
met een uitgebreide en poputaire rapportage. ln het eerste kwartaal van 2013 zijn er al
ruim 3.000 exemplaren van het poputaire rapport verspreid en gedowntoad. Dat de VAC-
inbreng gewenst is, btijkt ook uit het feit dat VACpunt Wonen in 2012 subsidie heeft
gekregen voor het nieuwe meerjarige energieproject 'Lokaal aan de slag'. Nieuwe kansen
zien we ook in thema's ats toeganketijkheid en ouder worden in de eigen woning.

Een kritische btik op onze producten heeft geteid tot een nieuwe website, een nieuwe
fotdertijn en vier nieuwe cursussen. Daar is het niet bij gebteven: ook het jaarverstag is in
onze vernieuwingsronde meegenomen. Het A5-boekje van de afgetopen jaren is vervangen
door een krant met meer inhoudetijke artikelen. We hopen dat u onze keuze kunt
waarderen en wensen u veel leesptezier.

Met vriendetij ke groet,
Namens VACpunt Wonen

mr. H.J. (lneke) Wern

Herculesplein 207

3584 AA Utrecht

r 030 26r 04 75

F 030 266 10 01

info@vac p u ntwo ne n. n I

www.vacpurrtwonen. n I
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Jaarbericht 2012
Nieuwe commissie in crisistijd

Woningen aan de krappe kant VACpunt Wonen
stichting

Energie besparen met woonkwaliteit

Wat wil de bewoner?
VACpunt Wonen pakt uit met nieuwe cursussen
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Als gevolg van de crisis stagneert de nieuwbouw en verbouw van woningen. Het kan 
niet anders dan dat dit gevolgen heeft voor de VAC-organisatie, bestaande uit het 
netwerk van Adviescommissies Wonen en landelijke koepel VACpunt Wonen.

In meer gemeenten actief
Minder bouwactiviteit betekent, in principe, minder werk voor de Adviescommissies 
Wonen. Maar de commissies zijn flexibel: ze breiden hun werkgebied uit naar 
buurgemeenten, verbreden hun takenpakket en houden zich meer bezig met het 
uitvoeren van onderzoek, met adviseren in de bestaande bouw en met actuele thema’s 
als energiebesparing en wonen & zorg. En zo kan het dat, ondanks de crisis, of 
misschien wel dankzij, de Adviescommissies Wonen in 2012 in meer gemeenten 
werkzaam zijn dan in 2011. 

Drie nieuwe commissies 
Door de malaise in de bouw kunnen opdrachtgevers minder vaak middelen vrijmaken 
voor een financiële bijdrage aan het VAC-werk. Daardoor wordt het steeds moeilijker 
om het VAC-netwerk uit te breiden met nieuwe Adviescommissies Wonen. Desondanks 
zijn er in 2012 toch drie nieuwe commissies opgericht.

Nieuwe convenanten
VACpunt Wonen sluit convenanten met landelijke en regionaal opererende opdracht-
gevers in de bouwsector. Deze leveren op die manier een bijdrage aan de instandhou-
ding van dit unieke vrijwilligerswerk. Door de stagnerende bouw is het moeilijker 
geworden om lopende convenanten te continueren en nieuwe convenanten af te slui-
ten. Desondanks zijn er in 2012 toch nieuwe convenanten gesloten, ten behoeve van 
de oprichting van drie nieuwe Adviescommissies Wonen 

Nieuw project
Met ingang van 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een afbouwtraject 
voor de lump sum subsidie ingesteld waarmee deze per 1 januari 2017 op nul zou 
uitkomen. Het goede nieuws is dat er wel mogelijkheden zijn voor projectsubsidie: 
eind 2012 is het projectvoorstel ‘Lokaal aan de slag met energiebesparing’ 
gehonoreerd, wat een belangrijke bijdrage is aan de continuïteit van de VAC-
organisatie.

Concluderend: ondanks, of misschien wel dankzij de crisis doen zich kansen voor die 
de VAC-organisatie met beide handen aangrijpt. En elke crisisperiode is tijdelijk: er 
breken altijd weer betere tijden aan. De VAC-organisatie heeft tot nu toe altijd weten te 
overleven en ik twijfel er niet aan dat het VAC-werk bestaansrecht en daarmee een 
toekomst zal blijven houden. Onze klok zal blijven tikken in 2013 en ver daarna. En 
VACpunt Wonen zal het uurwerk blijven aanslingeren. 

Ineke Werner
directeur

Ondanks  
of dankzij?

Midden in de bouwcrisis zag VAC 

Heerde in 2012 voor het eerst het licht. 

Een van de drie splinternieuwe Advies-

commissies Wonen in een tijd dat veel 

commissies het zwaar hebben, hoe 

gaat dat? Aan plannen, enthousiasme 

en competentie ontbreekt het de vijf 

leden van VAC Heerde in ieder geval 

niet. Je moet actief aan de slag gaan  

en aan de gang blijven,” aldus 

voorzitter Frans Schuller.
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Nieuwe commissie 

in crisistijd
Corporatie Triada Woondiensten maakte 

tot voor kort gebruik van een klankbord-
groep voor de broodnodige bewonerspar-

ticipatie. Toen de woningcorporatie een andere 
vorm zocht voor deze groep, klopte Triada Woon-
diensten bij VACpunt Wonen aan. Het resultaat: 
een Adviescommissie Wonen in de gemeente 
Heerde én een convenant met de corporatie. 
Slechts één lid van de klankbordgroep stapte 
over naar de nieuwe Adviescommissie Wonen, 
maar een advertentie leverde gelijk twee nieuwe, 
enthousiaste leden op. “We zijn met z’n drieën 
gestart,” vertelt Schuller, “maar de communicatie-
adviseur van Triada heeft twee keer een artikel in 
de krant weten te plaatsen. Daar kwamen weder-
om twee nieuwe leden op af.” 

Niet zelf het wiel uitvinden, maar van elkaar leren! Dat was het motto van 

de vier regiodagen die VACpunt Wonen in Den Bosch, Rotterdam, Wierden 

en Zaanstad organiseerde. Leren van andere Adviescommissies Wonen 

deden de deelnemende leden tijdens deze regiodagen op een bijzondere 

manier. Per regiobijeenkomst hielden zo’n zes commissies een elevatorpitch: 

een korte, snelle presentatie die de interesse van de aanwezige VAC-leden 

moest wekken. Een scala aan onderwerpen passeerde de revue: toegan-

kelijkheidscan, bevolkingskrimp, ouder worden in eigen huis, diervriende-

lijke wijken, etc. Op basis van de pitches kozen de aanwezigen vervolgens 

over welk onderwerp zij verder wilden praten. Naast de elevatorpitches 

konden deelnemers luisteren naar een bijdrage over het uitvoeren van 

WoonKwaliteitOnderzoeken en een lezing over herstructurering in de 

bestaande bouw. Meer dan 300 VAC-leden uit het hele land woorden de 

regiomiddagen 2012 bij.

In het kort

MIDDAGEN

Lokaal aan de slag 
In 2012 diende VACpunt Wonen het pro-
jectvoorstel ‘Lokaal aan de slag met ener-
giebesparing’ in; dit voorstel is eind 2012 
door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties gehonoreerd. 
Het project, dat een looptijd van drie jaar 
heeft, levert een belangrijke bijdrage aan 
de continuïteit van de VAC-organisatie.

WoonKwaliteitWijzer

De inwerkingtreding van het nieuwe 
Bouwbesluit maakte aanpassing van de 
WoonKwaliteitWijzer, het handboek van 
de VAC-organisatie, noodzakelijk. Wijzigin-
gen in Woonkeur, het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) en relevante ont-
wikkelingen, met name op energiegebied, 
worden ook meegenomen. Om de kosten 
en de werkdruk te spreiden wordt het 
handboek in twee stappen herzien: de 
eerste update was eind 2012 gereed, de 
tweede update staat voor 2013 gepland.

Deelname aan 
NEN-commissies

VACpunt Wonen had in 2012 zitting in de 
NEN-commissies Brandveiligheid en Kli-
maatbeheersing in gebouwen. Door de 
aangekondigde subsidiekorting zag VAC-
punt Wonen zich eind 2012 genoodzaakt 
zich uit beide NEN-commissies terug te 
trekken. Het ministerie van BZK wil graag 
dat ook de consument vertegenwoordigd 
blijft in beide NEN-commissies; samen 
zoeken we naar wegen voor continuering 
van de deelname.

VACpunt Wonen  
gaat sociaal

In 2012 is VACpunt Wonen actiever gaan 
deelnemen aan de social media. De orga-
nisatie heeft een Twitteraccount en een 
aantal medewerkers is actief op Twitter.  
In 2012 zijn er in totaal zo’n tweehonderd 
tweets geplaatst (inclusief retweets). Het 
aantal volgers groeit gestaag. 

RE
G

IO

Proactief
VAC Heerde is voortvarend en proactief van start 
gegaan. “Nadat we de verplichte cursussen bij 
VACpunt Wonen hadden gevolgd, klopten we bij 
de woningcorporatie aan met de vraag of we pro-
jecten mochten beoordelen. Het maakte ons niet 
uit of die projecten allang gerealiseerd waren, we 
wilden oefenen met de opgedane kennis,” aldus 
Schuller. Van oefenen is niet veel gekomen, aan-
gezien Triada stond te springen om een écht 
VAC-advies over een appartementencomplex voor 
mindervaliden. De corporatie was tevreden over 
het advies en had vervolgens nog een opdracht: 
51 eengezinswoningen in de Definitief Ont-
werp-fase beoordelen. 

Partner

Hoewel ook in de gemeente Heerde beduidend 
minder gebouwd wordt, is de Adviescommissie 
Wonen niet voor één gat te vangen. “De 
corporatie heeft nog een aantal kleine projecten 
op stapel staan, maar wij willen méér. We willen 
aan de gang blijven. Daarom gaan we praten over 
WoonKwaliteitOnderzoeken die we willen 
uitvoeren en zoeken we contact met potentiële 
opdrachtgevers die met renovatie aan de slag 
gaan.” VAC Heerde heeft nog meer plannen voor 
2013. “Momenteel zijn we druk bezig om het 
adviestraject te professionaliseren. De 
communicatielijnen met de opdrachtgever 
moeten duidelijker worden. Nadat we een advies 
hebben uitgebracht, willen we weten wat er mee 
gedaan wordt en wanneer we wat van de 
opdrachtgever horen. Wij zijn tenslotte gewoon  
partner in het bouwtraject!” 
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Week van de 
Energierekening
In week 42 werd de allereerste Week  
van de Energierekening gehouden. 
Organisator Platform Bewoners en 
Duurzaam Bouwen (waarvan VACpunt 
Wonen ook deel uitmaakt) kan spreken 
van een succesvolle actie. In totaal is de 
campagnesite in één week zo’n 35.000 
keer bezocht. Bijna 13.000 bezoekers 
hebben hun eigen energieverbruik 
vergeleken. Er is zelfs een onafhankelijke 
blogsite opgericht waar gebruikers hun 
resultaten enthousiast met elkaar deelden. 
De actieweek heeft veel landelijke 
publiciteit getrokken: van een vermelding 
in vrijwel alle dagbladen tot items op het 
NOS-journaal, bij Wakker Nederland en in 
de Telegraaf. Ook veel regionale bladen 
hebben een artikel geplaatst. De tweets 
die de Platformleden verstuurd hebben 
zijn bovendien veelvuldig geretweet.

   Wat wil 
de bewoner?
Dat de bewoner centraal moet staan in energiezuinige nieuwbouw is 
een feit. Maar of de Adviescommissie Wonen daarin een rol kan spe-
len is nog regelmatig een discussiepunt. Daarom organiseerden VAC-
punt Wonen en Agentschap NL in november en december drie work-
shops met de titel ‘Energiezuinige nieuwbouw: wat wil de bewoner?’ 
waarin dit discussiepunt hoog op de agenda stond. De drie bijeen-
komsten, in Zwolle, Utrecht en Den Haag, waren speciaal gericht op 
leden van Adviescommissies Wonen. Deelnemers kregen ten eerste 
de resultaten van het onderzoek ‘Energie besparen met woonkwali-
teit’ van VACpunt Wonen en een soortgelijk onderzoek van Agent-
schap NL voorgeschoteld. 

Aanwezige VAC-leden kwamen niet alleen om te luisteren, maar ook 
om te doen! Hoe lees je een Programma van Eisen, tekeningen van 
het voorlopig of definitief ontwerp en een energieconcept van een 
bouwproject? Met de kennis van de zojuist aangehoorde presentaties 
was het aan de deelnemers om hiermee te oefenen. En dan blijkt dat 
leden van Adviescommissies Wonen wel degelijk een goed advies 
over energiebesparende maatregelen kunnen geven. Volgens organi-
sator Fenke Rond van Agentschap NL hebben de commissies een 
duidelijke meerwaarde op het gebied van energiebesparing. “Als je 
bewonerswensen links laat liggen, dan vind je ze later terug in pro-
gramma’s als Radar en Kassa. De bewoner zal zich dan als een boe-
merang tegen het beleid keren. Daarom zijn de ervaringen van 
bewoners belangrijk en is het essentieel dat de VAC-organisatie 
betrokken blijft bij dit onderwerp.”

Beide adviseurs beamen dat het 
project ‘Energie besparen met 
woonkwaliteit’ geen flitsende start 

heeft gehad. “In 2009 was energiebespa-
ring nog geen hot item”, leggen Mulder en 
Nelis uit. “Niet alleen Adviescommissies 
Wonen, maar ook professionals in de 
bouw waren moeilijk te porren voor 
acties op dit terrein. Bovendien hadden 
we verwacht dat er veel projecten met 
interessante energieconcepten gebouwd 
zouden worden, maar door de bouwcrisis 
viel dit tegen.” 

Ambassadeur
Toch kregen de adviseurs gebruikskwali-
teit van VACpunt Wonen uiteindelijk 21 
commissies zover om een WoonKwali-
teitOnderzoek Energie uit te voeren. “We 
hebben er veel energie ingestopt om 
Adviescommissies Wonen over de streep 
te trekken”, vertelt Mulder. “Artikelen in 
WoonKwaliteit, studiebijeenkomsten, 
folders, flyers… alles stond in het teken 
van energiebesparing. Toen de eerste 
commissies, de voorlopers, eenmaal een 
onderzoek hadden uitgevoerd en 
enthousiast waren over het resultaat 
ging het sneller. Die voorlopers stelden 

Energie besparen met woonkwaliteit
Vier jaar lang werkte VACpunt Wonen aan het project 
‘Energie besparen met woonkwaliteit’. In dit 
onderzoeksproject hebben achttien Adviescommissies 
Wonen gezamenlijk 21 WoonKwaliteitOnderzoeken 
Energie uitgevoerd. Belangrijkste onderzoeksvraag: hoe 
waarderen bewoners de energiebesparende 
maatregelen die in hun woning zijn toegepast? 2012 
stond in het teken van het bundelen en analyseren van 
de onderzoeksgegevens. Een paar maanden na het 
verschijnen van de uitgebreide en de populaire 
rapportage kijken Bart Mulder en Nelleke Nelis, 
adviseurs gebruikskwaliteit, terug op het onderzoek.

Thema energie
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In veel bestaande wonin-
gen kunnen de energie-
kosten nog flink worden 
teruggedrongen. Eind 
2011 heeft toenmalig 
minister Donner het start-
schot gegeven voor een 
grootschalige aanpak van 
energiebesparing in de 
bestaande bouw. In deze 

zogenaamde blok voor blok aanpak worden ongeveer 33.500 wonin-
gen aangepakt. Ook initiatieven in het kader van Green Deal en Alle 
lichten op groen horen bij deze aanpak.

Een mooie kans voor de VAC-organisatie om een bijdrage te leveren 
aan de gebruikskwaliteit van de toegepaste energiebesparende maat-
regelen. Daarom is in 2011 het projectvoorstel ‘Gebruikskwaliteit ener-
giebesparing Blok voor Blok’ ingediend én gehonoreerd door het 
ministerie van BZK. Wat is het plan? VACpunt Wonen heeft het VAC-
werk geïntroduceerd bij bij de consortia van blok voor blok. Green 
Deal en Alle lichten op groen. De Adviescommissies Wonen, actief in 
gemeenten waar deze initiatieven spelen, zijn klaargestoomd om bin-
nen de projecten naar de woonkwaliteit te kijken. Alle betrokken com-
missies kregen een gratis cursus ‘Energie besparen in de bestaande 
bouw’ aangeboden. Ook ontwikkelde VACpunt Wonen flyers voor 
professionals en consumenten met tips over energiebesparende maat-
regelen in de bestaande bouw. Bovendien is de ToetsWijzer 2.0, het 
digitale toetsinstrument voor de Adviescommissies Wonen, voorzien 
van een nieuwe toetslijst over energiebesparende maatregelen. Het 
project ‘Gebruikskwaliteit energiebesparing Blok voor Blok’  
loopt van 2012 tot 2014.

zich op als een soort ambassadeurs van 
het project en ‘verspreidden het woord’ 
onder de andere commissies.” 

De bewoner niet centraal
De resultaten van alle uitgevoerde 
WoonKwaliteitOnderzoeken Energie zijn 

Energie besparen met woonkwaliteit

Thema energie

Blok
voor Blok

geanalyseerd en gebundeld in het rap-
port ‘Energie besparen met woonkwali-
teit. Een onderzoek naar bewonerserva-
ringen met energiebesparende maatre-
gelen’ en samengevat in een populaire 
versie van de rapportage. Wat vonden 
de onderzoekers zelf van de uitkomsten? 

Volgens Mulder en Nelis bevestigen de 
onderzoeksresultaten wat zij al vrees-
den. “De bewoner blijkt vaak niet cen-
traal te staan. Ze worden slecht geïnfor-
meerd, installaties worden lang niet 
altijd goed aangebracht en zijn vaak 
onbegrijpelijk voor de bewoner.” Toch 
waren er ook verrassingen. “Responden-
ten uit de afzonderlijke onderzoeken 
lijken vaak tevreden met de energiebe-
sparende maatregelen in hun woning. 
Maar als je vervolgens hun opmerkingen 
leest, schrik je toch. Mensen hebben 
vaak niet door dat de ongemakken in 
hun huis worden veroorzaakt door 
installaties of een slechte voorlichting 
hierover. Ze proberen er maar mee te 
leven”, vertelt Nelis. “Voorbeeld: veel 
woningen beschikken over balansventi-
latie met bypass. Zo’n bypass is handig 
in de zomer, aangezien het apparaat 
ervoor zorgt dat de lucht die de woning 
inkomt niet wordt voorverwarmd. Veel 
bewoners blijken helemaal niet te weten 
dat hun installatie zo’n bypass heeft en 
zetten ‘m daarom ook niet aan. Het 
resultaat is oververhitting van de 
woning.” 

Nieuwe deuren
Het rapport ‘Energie besparen met 
woonkwaliteit’ heeft VACpunt Wonen op 
de kaart gezet in de energiewereld en 
daarbuiten. “Het uitgebreide rapport, en 
de populaire versie in het bijzonder, zijn 
heel goed ontvangen. Organisaties als 
NEN, NEPROM en Agentschap NL heb-
ben de publicatie intern verspreid”, 
aldus Mulder en Nelis. “Het rapport 
opent nieuwe deuren voor ons. We zijn 
benaderd door onder meer fabrikanten 
voor het geven van een lezing over 
bewonerservaringen met energiebespa-
rende maatregelen. Een mooi resultaat, 
maar het zou nog beter zijn als Advies-
commissies Wonen naar aanleiding van 
het rapport vaker worden ingeschakeld 
voor een WoonKwaliteitOnderzoek 
Energiebesparing.” 
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De website www.vacpuntwonen.nl biedt niet alleen Adviescommissies Wonen, maar ook 
professionals en bewoners veel informatie over de gebruikskwaliteit van het wonen. De site 
was dringend aan een opfrisbeurtje toe en daar is in 2012 dan ook hard aan gewerkt. Niet 
alleen het ontwerp en de techniek zijn aangepast aan de eisen van deze tijd, ook de naviga-
tiestructuur en de inhoud zijn aan een kritische blik onderworpen. De homepage van de 
website biedt onder meer een fotocarrousel voor thema’s die extra aandacht verdienen, een 
twittervenster waar de meest actuele tweets automatisch in verschijnen en een interactieve 
landkaart waarmee bezoekers naar een commissie in hun regio kunnen zoeken. Daarnaast is 
er een gedeelte speciaal voor de Adviescommissies Wonen, dat wordt afgeschermd door 
middel van een wachtwoord. Hier vinden commissies de meest actuele cursusinformatie, dos-
siers met inhoudelijke kennis en toolkits met praktische handvatten voor het doen van onder-
zoek. Met de nieuwe site hopen we dat in de dalende bezoekcijfers, die mede het gevolg 
zijn van de malaise in de bouwsector, weer een stijgende lijn zichtbaar wordt.

Frisse en dynamische website

Voor de promotie van het VAC-werk heeft VACpunt Wonen 
een aantal folders in huis. Twee van de drie folders zijn in  
2012 herschreven: 

• ‘Aan de slag met Adviescommissies Wonen, experts in 
woonkwaliteit’: deze folder wordt door de Adviescommissies Wonen 
gebruikt voor de promotie onder opdrachtgevers en andere 
belangstellenden op lokaal en regionaal niveau. De nieuwe folder is 
herschreven op basis van de oude folder ‘Thuis in je huis’ en heeft 
een nieuwe vormgeving gekregen.

• Gezocht: enthousiaste woonconsumenten’: deze in 2012 geheel 
herziene folder wordt ingezet bij de werving van nieuwe leden voor 
Adviescommissies Wonen. 

Aan de slag met  
Adviescommissies 

Wonen
Experts in woonkwaliteit

gezocht:  
enthousiaste  

woonconsumenten

De opgefriste folders vinden gretig 
aftrek onder de Adviescommissies 
Wonen. Een voorbeeld.  
Dhr. van Riel van VAC Scherpenzeel 
schrijft: “Uw nieuwe wervingsfolder 
komt op een heel goed moment! Wij 
scheren al een hele tijd vlak langs de 
grens van opheffing: geen mensen… 
Maar we zijn wel een goed opgezette 
en financieel gezonde VAC. Het zou 
toch doodzonde zijn! Graag vijftig 
exemplaren om te beginnen. Wij 
mogen die in het Kulturhus en bij de 
gemeente neerleggen.”

in een nieuw jasje

FO
LD

ER
S

www.vacpuntwonen.nl

Aantal uitgebrachte  
adviezen over woningen

nieuwbouw/bestaande bouw type opdrachtgever

nieuwbouw - ruim 13.500 corporaties - 10.000

bestaande bouw – bijna 1.700 projectontwikkelaars - 3.600

particulieren - 135

vrijwilligers

228
1.000

gemeenten

ruim

in
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VACpunt Wonen organiseert cursussen 
voor de aangesloten Adviescommissies 
Wonen. Hiermee wordt de deskundig-
heid van de commissies op peil gehou-
den én uitgebreid. Regelmatig vult VAC-
punt Wonen het cursusaanbod aan met 
nieuwe cursussen. In 2012 heeft VAC-
punt Wonen de volgende trainingen 
ontwikkeld: 

• ‘Opzetten en uitvoeren van een 
WoonKwaliteitOnderzoek’. Onderzoek is 
één van de belangrijkste pijlers onder 
het VAC-werk. De nieuwe cursus 
‘Opzetten en uitvoeren van een 
WoonKwaliteitOnderzoek’ is in 2012 
ontwikkeld en vier maal gegeven.

• ‘Onderhandelen en convenanten 
sluiten’. Deze zal de bestaande cursus 
‘De crisis te lijf’ gaan vervangen, die niet 
meer helemaal voldeed aan de behoefte 
van de Adviescommissies Wonen. Veel 
commissies worden geconfronteerd met 
subsidiekorting; VACpunt Wonen sluit 
hierop aan met de nieuwe cursus 
‘Onderhandelen en convenanten 
sluiten’. De eerste stappen in de 
ontwikkeling zijn eind 2012 gezet en de 
cursus zal in 2013 aangeboden worden.

Geregeld organiseert VACpunt Wonen 
voor de VAC-leden bezoeken aan (een 
demonstratielocatie van) een fabriek of 
bedrijf. In 2012 zijn er twaalf van zulke 
zogenaamde studiebijeenkomsten geor-
ganiseerd. Op 11 oktober 2012 bezochten 
ruim twintig VAC-leden de fabriek van de 
iQ-woning in Weert. De iQ-woning is een 
woningbouw-concept van ontwikkelaar 
Ballast Nedam dat wordt gepresenteerd 
als flexibel c.q. vraaggestuurd, energiebe-
sparend en prefab. De aanwezige VAC-le-
den kregen een presentatie voorgescho-
teld, gevolgd door een rondleiding door 
de fabriek en een bezoek aan een model-
woning. 

Het is belangrijk dat VAC-leden inzicht 
krijgen in diverse woningbouwconcep-
ten: wanneer de VAC betrokken wordt bij 
een project waar met de iQ-woning wordt 
gewerkt, weet zij waar het over gaat en 
waar ze op kan letten. Want het beoorde-
len van de plattegrond blijft ook bij een 
prefab concept van belang. Ook kan de 
commissie een onderzoek uitvoeren naar 
de tevredenheid van de bewoners die 
een iQ-woning bewonen. Op deze manier 
kan het concept verbeterd worden en 
nog beter aansluiten op de wensen die 
de markt heeft. 

Informatiepunt Ventilatie
Het Informatiepunt Ventilatie is een 
onderdeel van het Actieplan Kwaliteits-
verbetering Ventilatievoorzieningen. Doel 
is de problemen door slecht onderhou-
den of verkeerd geïnstalleerde ventilatie-
systemen te verminderen. Bewoners kun-
nen bij het Informatiepunt Ventilatie 
terecht voor informatie, maar ook met 
klachten over hun ventilatiesysteem. VAC-
punt Wonen levert geen financiële, maar 
wel belangeloos een inhoudelijke bijdra-
ge aan het informatiepunt. 

Handboek voor 
Toegankelijkheid 
VACpunt Wonen was in 2012 betrokken 
bij de herziening van het Handboek voor 
Toegankelijkheid Zij heeft enkele bijeen-
komsten hierover bijgewoond en input 
geleverd voor de actualisering.

Studiebijeenkomsten 

• Themabijeenkomst ‘De toegankelijke 
leefomgeving’. Nederland vergrijst en 
veel ouderen blijven langer dan voor-
heen in hun eigen huis wonen. Daarom 
is een toegankelijke woonomgeving 
geen overbodige luxe geworden, die 
ook voor mensen met kinderwagen of 
een boodschappenkarretje alleen maar 
voordelen oplevert. Voor deze cursus, 
die in 2012 is ontwikkeld en in 2013 
wordt aangeboden, is een nieuwe 
docent aangetrokken. 

• ‘Het nieuwe Bouwbesluit’. Op 1 april 
2012 werd het nieuwe Bouwbesluit 
ingevoerd. Om de Adviescommissies 
Wonen bij te praten over de wijzigingen 
in de wet, is er een themabijeenkomst 
over het nieuwe Bouwbesluit 
ontwikkeld. Deze is drie keer gegeven 
in het voorjaar van 2012.
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Overzicht studiebijeenkomsten: 

Honeywell • Q-woning (3x) • VBI • Nefit •  

• iQ-woning • Passiefhuis • BUVA • ClimaRad • 

Velve Lindenhof (2x) • VIBA Expo

In het kort

Nieuwe cursussen

CG-raad
In het nieuwe Bouwbesluit is te weinig 
aandacht voor toegankelijkheid, zo vond 
de CG-raad en kaartte dit aan bij het 
ministerie van BZK. VACpunt Wonen heeft 
zich bij dit initiatief aangesloten en samen 
met de CG-raad en de ouderenbond een 
notitie opgesteld waarin aanvullende 
eisen op het gebied van toegankelijkheid 
worden geformuleerd. Het ministerie van 
BZK neemt de notitie mee als advies bij 
de volgende wijzigingsronde. 

Individuele ondersteuning 
VACpunt Wonen krijgt veel meldingen 
over het stopzetten van de gemeentelijke 
subsidie, maar liefst 27 keer in 2012. Er is 
een informatieblad opgesteld met daarin 
mogelijke oplossingen en actiepunten 
voor commissies die met subsidiekorting 
en/of –stopzetting te maken krijgen. Daar-
naast wordt de commissies hulp op maat 
aangeboden bij het voeren van onderhan-
delingen en wordt er geregeld met hen 
gebeld om te vragen hoe het gaat.

cursussen

deelnemers
56841met
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VACpunt Wonen
stichting

Woningen aan de krappe kant
Veel nieuwbouwwoningen bieden net niet dat beetje extra 

ruimte dat het wonen comfortabel maakt. Tot die 

conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis 

van hun advieswerk in 2012. De huizen zijn smal en de 

entree biedt weinig ruimte voor de kinderwagen, rollator 

of kapstok. Ook de gang, berging en slaapkamers zijn 

niet royaal bemeten waardoor ze moeilijk in te delen zijn. 

VACpunt Wonen presenteert top 5 Knelpunten Woning

Onbetwiste koploper?
Elk jaar houdt koepelorganisatie VAC-
punt Wonen een jaarlijkse enquête 
onder het landelijke netwerk van Advies-
commissies Wonen. Jarenlang was het 
knelpunt ‘berging en bergruimte in de 
woning’ de onbetwiste koploper in de 
top 5, maar dit jaar vinden we ‘berging 
en bergruimte’ pas terug op de derde 
plaats. Op de eerste plaats staat in 2012 
afmetingen in het algemeen: niet alleen 
bergingen zijn te klein, maar veel ruim-
tes in de woning bieden onvoldoende 
plaats voor de dagelijkse activiteiten.

Berging en bergruimte
Hoewel ‘berging en bergruimte’ niet meer 
op plaats 1 staat, zijn er nog voldoende 
mogelijkheden voor verbetering. Elk huis 
zou een binnenberging moeten hebben, 
juist voor zaken die droog en vorstvrij 
opgeborgen moeten worden zoals verf 
bijvoorbeeld. Een negatieve ontwikkeling 

1.  Afmetingen
2.  Toegankelijkheid/ 

doorgankelijkheid deuren
3. Berging en bergruimte
4. Indeling
5. Installaties, vooral ventilatie

Top5
Knelpunten Woongebouw
1. Toegankelijkheid
2. Parkeren
3. Bergingen
4. Afmetingen
5. Lift

Knelpunten Woonomgeving
1. Parkeren
2. Toegankelijkheid/bereikbaarheid
3. Voorzieningen
4. Verkeersveiligheid/fysieke veiligheid
5. Sociale veiligheid

is dat binnenbergingen soms geheel opge-
offerd worden voor installaties, bijvoor-
beeld voor ventilatie of warm water. 

Installaties 
Die installaties leiden ook geregeld tot 
problemen, vooral die voor ventilatie. 
Huizen hebben te weinig ventilatiemoge-

lijkheden, de installaties staan op een 
onhandige plek, hebben onvoldoende 
vermogen en brengen geregeld tocht en 
geluidsoverlast met zich mee.

De VAC-organisatie stelt ook een top 5 
knelpunten van woongebouwen en de 
woonomgeving op. 


