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Terugblik inspiratiesessie Verduurzamen zorgvastgoed 
Stoomhal Wormer – 6 oktober 2022 

 
Wie: Odion: Taco Sijbrandij (directeur bedrijfsvoering)  en Ton van Westdorp 

(hoofd facilitair vastgoed en inkoop) 
Evean: Gert Beerda (manager wonen en vastgoed)  
MEE: Jadranka den Hollander en Ilona Kaandorp (beide 
cliëntenondersteuners) 
Regenboog: Bart Blok (facilitair manager bij vestiging in Krommenie) 
Parteon: Thomas Möhring (beleidsadviseur duurzaamheid) 
Gemeente Zaanstad: Lisan Adolf (strategisch adviseur Maatschappelijke 
Ontwikkeling), Brigitte Buis (inkoop & contractmanager Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Tom Heijnen (sr. Projectleider Maatschappelijke Ontwikkeling), 
Mark Molenaar (strategisch beheerder Grondzaken), Rosemarie van Reisen 
(duurzaamheidsadviseur Inkoop) 
Omgevingsdienst NZKG: Co de Smalen 

Wat:   Inspiratiesessie verduurzamen zorgvastgoed  
Voorzitter:  Lisan Adolf 
Bijlagen:  diverse presentaties 
 

 
Doel bijeenkomst: bespreken van pijnpunten met betrekking tot verduurzamen zorgvastgoed en 
samen zoeken naar oplossingen. 
 
    
Programmaonderdelen van de bijeenkomst, tevens leeswijzer voor het verslag:  
 
Opening: aanleiding, kennismaking 
 
Drie presentaties: 
1. Informatie verduurzamen zorgvastgoed, routekaart & shared incentives MilieuPlatformZorg 

(MPZ)  

 Omgevingsdienst NZKG - Co de Smalen. 
2. Praktijkvoorbeeld: verduurzamen maatschappelijk vastgoed Gemeente Zaanstad . 

 gem. Zaanstad (strategisch beheerder Grondzaken) - Mark Molenaar. 
3. Praktijkvoorbeeld: verduurzamen zorgvastgoed ouderenzorg Evean. 

 Evean - Gert Beerda. 
Discussie en vragen naar aanleiding van de presentaties: hoe zou je verder stappen kunnen zetten?
  
Afronding: conclusies en mogelijk vervolg  
 
 
Opening: aanleiding, kennismaking  
 
Aanleiding 
Thema van bijeenkomst op 6 oktober is het verduurzamen van zorgvastgoed. 
Aanleiding is de Green Deal Zorg die landelijk al door ruim 200 partijen is ondertekend. Ook Zaanstad 
heeft deze samen met een aantal Zaanse maatschappelijke organisaties in april 2019 ondertekend.  
Zaanstad wil zorgpartijen op allerlei manieren faciliteren en inspireren, mede door middel van 
kennisdeling en het aanreiken van handvatten om gezamenlijk stappen te nemen in verduurzaming 
van de zorg. Al vier keer eerder zijn er door Zaanstad inspiratiesessies voor zorgaanbieders 
georganiseerd.  
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Lisan Adolf, strategisch adviseur bij de gemeente Zaanstad, geeft aan dat deze bijeenkomst in een 
andere, kleinere setting plaatsvindt vanwege weinig aanmeldingen. Des te meer gaan we graag in 
gesprek met de partijen die nu aanwezig zijn, zodat we weten wat er speelt en gezamenlijk weer 
kunnen toewerken naar oplossingen.  
 
Kennismaking 
Tijdens het voorstelrondje ontstaat gelijk al een beeld van het zorgvastgoed en de verduurzaming 
door de aanwezige partners, en de vraagstukken die zich daarbij voordoen:  

 Odion: Odion is eigenaar van bijna 60 complexen met ca. 650 wooneenheden, kantoorlocaties en 
2 zwembaden. Maar een ook groot deel van het vastgoed is eigendom van 
woningbouwcorporaties. Daar heeft Odion als huurder weinig invloed op.  
Odion is benieuwd hoe andere organisaties hier mee omgaan? Ook speelt de vraag wat de 
gemeente hier in kan betekenen. Het verduurzamen van hun zwembaden (voor cliënten) is 
technisch erg ingewikkeld, dus dit is een uitdaging an sich.  

 Evean is eigenaar van een tiental grote en 50-60 kleine eenheden. Ca. 100 wooneenheden zijn 
eigendom van het concern Espria. Ten aanzien van de panden die bij Evean in eigendom zijn, zijn 
al zo veel mogelijk verduurzamingsmaatregelen getroffen. Maar, ten aanzien van de gehuurde 
panden is het qua duurzaamheidsmaatregelen vaak onduidelijk wat er te verwachten is van de 
eigenaar en wat van de huurder? Kortom: wie is aan zet? De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) heeft hier ook niet altijd antwoord op. Voor het behalen van de doelstellingen 
van 2030 (49 % CO2 reductie)  heeft Evean e.e.a. redelijk op orde maar het behalen van de 
doelstellingen van 2050 (klimaatneutraal) wordt een uitdaging. 

 Regenboog heeft 2 panden die verduurzaamd moeten worden. Panden dateren uit ca. 1928  en 
zijn beschermd stadsgezicht. Nadeel daarvan is dat daardoor bepaalde subsidieregelingen niet 
van toepassing zijn. Een van de panden is een badhuis, waarbij het de vraag is of deze überhaupt  
een C label kan krijgen. Een zoektocht op internet leidt tot een wirwar aan informatie. Kortom: 
waar moeten we kijken ivm subsidies, wetgeving e.d.? 

 MEE: als cliëntondersteuner kijken hoe cliënten hun woningen duurzamer kunnen maken. 

 Parteon: woningbouwcorporatie heeft een zeer grote portefeuille van vastgoed dat 
verduurzaamd moet worden. Omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt, zet Parteon eerst 
in op het “laaghangend fruit”. Parteon stuurt op een natuurlijk moment voor verduurzaming. 
Zorgvastgoed is een paar procent van de hele portefeuille; tot nu toe ligt de prioriteit meer bij 
het verduurzamen van woningen dan van zorgvastgoed.  
 

  

Blok 1. Co de Smalen 
Informatie over verduurzamen zorgvastgoed (routekaart & shared incentives). 
(Co de Smalen vervangt Lars Luscuere, die helaas verhinderd is) 
 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is 1 van de 29 omgevingsdiensten in het land. 
Omgevingsdiensten hebben o.a. een toezichthoudende taak m.b.t. milieuwetgeving. Onder de 
toezichthoudende taak valt ook toezien op verduurzaming van vastgoed van bedrijven/organisaties 
en hiervoor zijn routekaarten opgesteld. De klimaatdoelen zijn om in 2050 energieneutraal te zijn. 
Hier ligt nog een behoorlijke opgave. Zon en wind zorgt voor 1/3 van het energieniveau maar we 
moeten ook besparen! Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, zal er een daling van 
energieverbruik moeten zijn  met 2/3. 
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Per sector, ook voor de zorg, zijn streefwaarden voor 2030 en eindnormen voor 2050 gesteld. Door 
uit te gaan van het werkelijk verbruik en een eindnorm per sector, kan iedereen eenvoudig inzicht 
krijgen waar hij staat en wat hij nog moet doen. Zie overzicht sheet 4: 
 
Eindnorm in 2050: 
Zorg 
Ziekenhuis   100kWh per m2 
Opvang met overnachting 80 kWh per m2 
Opvang zonder overnachting  90 kWh per m2 
Medische groepspraktijk 80 kWh per m2 
 
NB: ter vergelijking: Energielabel C is 225 kWh/m2/jaar. We staan dus voor een enorme uitdaging! 
 
Agenda verduurzamen zorgvastgoed 

 Expertise Centrum Verduurzamen Zorg (EVZ) 

 Routekaarten 

 Subsidieregelingen 

 Split incentive 
 
Expertise Centrum Verduurzamen Zorg (EVZ): dé site voor verduurzamen zorginstellingen! Zie 
www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl. Hier zijn o.a. te vinden routekaarten, tools, 
documentatie, ondersteuning, kennisbank, verduurzamingskaarten, praktijkvoorbeelden, webinars, 
vraagbaak, communicatie, eerstelijnszorg, circulair bouwen. 
 
Het EVZ staat voor CO2-neutraal 
zorgvastgoed in 2050 en werkt eraan om 
zorginstellingen te ondersteunen om dit 
te gaan halen. Bijvoorbeeld door een 
goede planning van maatregelen over te 
tijd heen te faciliteren met de 
routekaartenaanpak. Dit doen zij samen 
met de zorgbranches en in opdracht van 
VWS.   
 
Aan de andere kant kan EVZ worden 
gezien als een activiteit binnen de green 
deal duurzame zorg. Daarbij focust het 
EVZ op de eerste pijler; CO2-reductie, 
maar kijkt ook steeds meer naar circulair 
bouwen. Daar is immers ook een link met 
CO2-uitstoot te maken.  
 
Routekaarten 
Doelgroepen: Care, Cure en eerstelijnszorg. 
 
Voor deze verschillende doelgroepen zijn routekaarten beschikbaar: plannen die voor alle locaties 
moeten gelden, waarbij aan de hand van een draaiboek houvast wordt geboden. Deze routekaarten 
helpen bij een visie op verduurzaming van vastgoed. 

 Care – is routekaart met rekentool (maatregelen invullen> sturingsparameter). Zie verder Care - 
Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 

 Cure (ziekenhuizen) - apart traject (te specifiek). Op de site van EVZ staan voorbeelden van 
routekaarten. Zie verder Wegwijzer routekaart cure - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. 

http://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/cure/co2-routekaart/wegwijzer/
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 1e lijnszorg (huisarts – woninggelijkende gebouwen) met informatie en praktische tips om aan de 
slag te gaan met verduurzaming bij eerstelijnszorgpraktijken. Zie verder Eerstelijnszorg - 
Expertisecentrum Verduurzaming Zorg  

 
Startdocument  
Green Business Club in Zaanstad faciliteert met gratis energiescans de energieverbruik van gebouw 
inclusief maatregelen, investeringen, terugverdientijd. Dit kan een mooi startdocument zijn, 
waarmee je het gebouw een status kunt geven. 
 
Subsidieregelingen 
Overzicht landelijke subsidies en financiële regelingen om vastgoed te verduurzamen: 

 SDE ++ (opwek) 

 ISDE (installaties) 

 DUMAVA (reeds volgeboekt) 

 DEI+ 

 MOOI 
 
Split incentive 
Ongeveer de helft van het vastgoed in de zorg is huur. Hierbij speelt het zgn. split incentive dilemma: 
de eigenaar (verhuurder) investeert vaak niet in maatregelen voor het verduurzamen van het 
gebouw als alleen de huurder hiervan profiteert (een lagere energierekening).  
Gevolg: Waar huurder en verhuurder niet als vanzelfsprekend met elkaar om tafel gaan om 
dilemma’s als de split incentive op te lossen, blijven de investeringen in duurzame 
energieoplossingen vaak achterwege en blijft het vastgoed achter in de energietransitie. De uitdaging 
is om samen te komen van ‘split incentive’ naar ‘shared incentive’.  

Handige hulpmiddelen: 

 Handleiding: 'Van split naar shared incentive' - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg   

  WEGWIJZER_split_incentive_DEF_met_CASE (1).pdf  

 Voorbeeldbrief aan verhuurder - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Deze kan gebruikt 
worden om met de verhuurder in gesprek te gaan om te kijken hoe hier gezamenlijk stappen in 
gemaakt kunnen worden. 

 

 
Blok 2. Mark Molenaar 
Praktijkvoorbeeld: verduurzamen maatschappelijk vastgoed Gemeente 
Zaanstad. 
 
Zaanstad heeft ca. 100 maatschappelijk vastgoed locaties (zwembaden, stadhuis, begraafplaats e.d.). 
Aanpak is daarom ook divers. Zaanstad is al flink op stoom doordat zij op tijd is begonnen. (zie 
tijdslijn sheet 2). 
 
Een goede inventarisatie van gebouwen en de onderhoudsstaat is daarbij belangrijk. Zaanstad heeft 
tot zelfs op lampenniveau geïnventariseerd wat er in een gebouw zit.  
Verder heeft zij met haar opdrachtnemers prestatieovereenkomsten afgesloten. Vooral ten aanzien 
van de E&W installaties is dat erg belangrijk. We willen dat opdrachtnemer meedenkt in het 
verduurzamen van vastgoed en energiebesparing wordt daarbij beloond.  Zaanstad heeft voor 
onderhoud en beheer van de E&W installaties al 8 jaar dezelfde contractspartij. Voordeel daarvan is 
dat deze partij alle ins- en outs kent. Zaanstad legt contractueel kpi’s vast waar de opdrachtnemer 
jaarlijks op wordt gemonitord. 
 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/eerstelijnszorg/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/eerstelijnszorg/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handleiding-split-incentive/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Split-incentive-wegwijzer_v11.pdf
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Split-incentive-wegwijzer_v11.pdf
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/brief-verhuurder-split-incentive/
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Verder helpt het dat er door de gemeenteraad investeringsruimte beschikbaar is gesteld. Er is in 
2015 een raadsbesluit genomen waarin de raad heeft bepaald dat alles met terugverdientijd van 
binnen 15 jaar, moet worden gedaan. Dit maakt de mogelijkheden tot investeren wat makkelijker. 
Het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde geld, is  een lening, dus dit moet wel worden 
terugbetaald. Deze lening wordt terugbetaald met de besparingen door verduurzaming. 
 
Van elk pand is een maatwerkadvies gemaakt (2016). De gemeente heeft ca € 10 miljoen nodig voor 
de verduurzaming van haar hele vastgoedportefeuille. Bij het nieuwe coalitieakkoord is hier budget 
voor vrijgemaakt. 
 
Meerjaren onderhoudsplanning verduurzaming (DMJOV): Zaanstad probeert zo veel mogelijk 
werkzaamheden te combineren. Gekeken wordt wanneer een maatregel genomen moet worden en 
vervolgens wordt er gekeken of dit gekoppeld kan worden aan het moment dat iets vervangen moet 
worden. Daardoor verduurzamen we ons vastgoed in stapjes, zonder dat er dingen weggegooid 
hoeven te worden, die nog goed zijn. Een mooi voorbeeld is de gymzaal in Saenredamstraat (sheet 
3). Door stapsgewijs al deze maatregelen te combineren, heeft dit geleid tot 55% reductie in 
gasverbruik. Ook zijn we daardoor van label G naar label A+ gegaan. Dit is een gymzaal uit jaren 70, 
dus in plaats van slopen hebben we bewezen dat we deze ook zelfvoorzienend en energieneutraal 
kunnen maken! 
 
In het Zaans Klimaatakkoord hebben we de ambitie om al (10 jaar eerder dan landelijke ambities) in 
2040 klimaatneutraal te zijn. 
 
Het grootste deel van het maatschappelijk vastgoed van Zaanstad wordt verhuurd. Deze huurders 
betalen hun eigen energierekeningen en ontvangen een exploitatiesubsidie van de gemeente 
Zaanstad. De Gemeente Zaanstad is met deze huurders in gesprek gegaan, waarbij Zaanstad de 
afspraak heeft gemaakt dat de gemeente gaat investeren in het verduurzamen van deze panden, 
onder voorwaarde dat huurders ook hun footprint omlaag brengen. De verduurzamingsmaatregelen 
leveren een energiebesparing op voor de huurder. Hier staat tegenover dat de exploitatiesubsidie 
niet meer in 1 keer betaald wordt maar in 15 jaarlijkse delen. Indien blijkt dat de  huurder 
desondanks zijn footprint niet omlaag brengt, wordt dit gekort op de exploitatiesubsidie.  
 
NB. 
Voordat Zaanstad deze verrekening op de exploitatievergoeding kon doorvoeren, moesten 
gebruikers worden meegenomen in het verhaal, waarbij gekeken is welk bedrag redelijk is om in 
rekening te brengen en wat een redelijke terugverdientijd is. Zaanstad heeft daarnaast gekozen voor 
een gewenningsjaar, waarbij zij nog niet ging korten op de subsidie. 
 
Per jaar besteedt Zaanstad ongeveer € 1 miljoen extra aan verduurzamen. Momenteel bezit 45% van 
het maatschappelijk vastgoed van Zaanstad een energielabel A of hoger.  
 
Tips & Tricks 

 Het realiseren van klimaatneutrale en gasloze gebouwen blijft een uitdaging omdat de 
laadinfra daar niet op is ingericht. 

 Goede kennis van eigen vastgoed is essentieel 

 Goed beoordelen wat adviseur zegt of het klopt 

 Zoek de juiste partners met juiste kennis. 

 Denk goed na over hoe een gebouw wordt gebruikt en wie je gebruikers zijn.  

 Laag hangend fruit = gewoon doen. 

 Stel bij alles de vraag of je het niet slimmer en duurzamer kunt doen? 
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 Kijk of je bepaalde zaken groot kunt inkopen, zoals zonnepanelen1.  

 Volg de marktontwikkelingen en toon lef bij innovatieve ideeën. 
 
Van de 100 panden heeft Zaanstad 60 tijdelijk en 40 permanent. De taak van grondzaken ligt op deze 
40 en de 60 panden worden op den duur afgestoten. Zaanstad pelt langzaam af, waarbij eerst de 
eenvoudige en dan de “pijn” panden worden aangepakt. Wellicht geldt voor deze “pijn” panden: 
“komt tijd, komt raad” en is er meer tijd om met elkaar hierover in gesprek te gaan.  
 
Zaanstad heeft DUMAVA subsidie bij het Rijk aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze 
subsidie, moeten duurzaamheidsmaatregelen tussen 2023-2024 zijn uitgevoerd. Daarom haalt 
Zaanstad bepaalde werkzaamheden naar voren om in aanmerking te komen voor deze subsidie. (€ 6 
ton). Helaas is het DUMAVA subsidiepotje nu leeg en kan er geen subsidieaanvraag meer worden 
ingediend. 
 
 

Blok 3. Gert Beerda 
Praktijkvoorbeeld: verduurzamen zorgvastgoed ouderenzorg Evean.  
 
Gert Beerda (Evean) is gevraagd tijdens dit blok voorbeelden / vraagstukken te bespreken die bij 
Evean spelen. De hamvraag is wat de stappen zijn die zorginstellingen kunnen nemen op het gebied 
van verduurzaming van hun vastgoed en tegen welke knelpunten lopen zorginstellingen daarbij aan? 
 
Evean is enthousiast begonnen aan het verduurzamen van haar vastgoed. De quick wins zijn nog wel 
uitvoerbaar en er zijn miljoenen geïnvesteerd in de verduurzaming van eigen vastgoed, maar laatste 
loodjes (klimaatneutraal zijn in 2050) zijn het zwaarst. Evean heeft goede ervaring met gebruik van 
de tools van MPZ en maatregelen die zichzelf terugverdienen zijn al zo veel mogelijk in gang gezet. 
 
Wat met name een probleem is, is het gehuurde vastgoed.  
 
Knelpunten/aandachtpunten bij gehuurd vastgoed 

- Het is niet altijd duidelijk wat op het bordje ligt van de eigenaar-verhuurder en wat op dat 
van de huurder? Bijv. het lampje van de eigenaar en de armatuur van de huurder. 

- Indien de huurovereenkomst binnen korte tijd afloopt, speelt de vraag of het contract al dan 
niet moet worden opengebroken en welke kaarten partijen dan op tafel leggen? Partijen 
hebben misschien beiden hele andere plannen/motieven, maar spelen geen open kaart 
omdat dat hun positie kan verzwakken. 

- Vaak wordt al het vastgoed dat verlies geeft, op papier afgestoten. Dan wordt dit in de 
boeken gelabeld als toekomstige nieuwbouw.  De portefeuillestrategie voor het behalen van 
de duurzaamheidsdoelstellingen voldoet dan op papier. Echter, in de praktijk worden de 
investeringen om het pand te behouden uiteindelijk toch gedaan, mits men dezelfde functie 
voor die panden voor ogen heeft. In feite wordt er dus gezocht naar risico afdekking. 

- Evean heeft in veel eigen panden warme-koude opslag, warmtepompen, zonnepanelen etc. 
Gebruiker moet immers kunnen koelen in zomer en verwarmen in winter, helemaal wanneer 
de doelgroep ouderen zijn. In de coronatijd had men te maken met een hoge gasrekening, 
omdat er goed geventileerd moest worden. 

- Er kunnen verschillende belangen spelen. Bijv. dat bepaalde duurzaamheidsmaatregelen van 
verzekeraar niet getroffen mogen worden vanwege brandgevaar; of dat een eigenaar niet 5 
jaar eerder een dak wil vervangen, ondanks dat het dan gecombineerd kan worden met 

                                                      
1 Zaanstad heeft in 2020 een Europese aanbesteding gedaan mbt de levering en installatie van PV installatie 
(16.000  zonnepanelen) voor gemeentelijke gebouwen. Groot inkopen heeft ook voordelen. 
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zonnepanelen. Eigenaar zou eerder moeten toestaan dat het dak vervangen wordt, waarbij 
de huurder profiteert van de lagere energielasten.  

- Onzekerheid: het is niet altijd duidelijk wat de situatie is over 10 jaar en of een pand nog 
nodig is, terwijl een huurcontract misschien voor 20 jaar is afgesloten.  

- Zorgverzekeraars beleggen steeds vaker in zorgvastgoed (Zilveren Kruis is de grootste in de 
regio). Echter, de huurprijzen liggen vaak erg hoog, omdat het anders niet goed rendeert.  

- Overheid zou de koers moeten vastzetten en dan kunnen organisaties hun beleid daar op 
aanpassen. Aanbestedingen zorgen nu voor risico’s; een zorgaanbieder weet niet meerjarig 
waar hij/zij aan toe is, en zeker ook het rijksbeleid verandert regelmatig; het aangaan van 
langjarige verplichtingen zoals investeringen in duurzaam vastgoed is lastig. . Overigens is 
duurzaamheid sinds kort een vast agendapunt op de samenwerkingsagenda van 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Zaanstad; de komende tijd wordt dit verder 
uitgewerkt, de inzichten uit de bijeenkomst van vandaag kunnen daar mogelijk ook input 
voor zijn. 

- Bijna 80% van alle gebouwen is nu gasgestookt. Een gebouw verwarmen met elektra is vaak 
niet mogelijk, omdat het elektriciteitsnetwerk overbelast is. Er lopen nog allerlei 
onderzoeken / innovaties (warmte van de Zaan, geothermie e.d.), maar de oplossing is er 
nog niet. 

 
Toezicht door de Omgevingsdienst: 
Bij panden waar meerdere huurders in zitten wordt de eigenaar aangesproken. Wanneer er 1 
huurder in zit, dan wordt de huurder aangesproken. Vaak is dit de partij die volgens de 
Omgevingsdienst de meeste impact heeft. Heeft de huurder het niet in zijn macht om het pand 
verder te verduurzamen, dan spreekt de Omgevingsdienst de eigenaar aan. De Omgevingsdienst gaat 
steeds strenger handhaven en boetes opleggen, wanneer partijen niet voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. De Omgevingsdienst ziet niet toe op verduurzaming van particuliere woningen. Dan is 
er geen sprake van een “inrichting” volgens de milieuwet. 
 
 

4. Discussie en vragen: hoe zou je verder stappen kunnen zetten?  
  
Tijdens de discussie komen de volgende vragen en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld:  

 Het lijkt financieel vooral een liquiditeitskwestie. Als dat zo is, zou dan een oplossingsrichting 
kunnen zijn dat  er een investering wordt voorgeschoten, om uiteindelijk energie- en 
kostenbesparing te krijgen. Er zou dan dus geld beschikbaar gesteld moeten worden, 
bijvoorbeeld aan een woningbouwvereniging, als investering zodat de huurder uiteindelijk 
lagere energiekosten heeft. Bij deze transitie zouden ook het Rijk / RVO en zorgverzekeraars 
moeten worden betrokken. 

 De woonzorg opgave wordt de komende tijd in kaart gebracht, dus welk type zorg en 
ondersteuning voor welk type doelgroepen is de komende tijd nodig; als dat helder is dan 
ontstaat mogelijk ook een meerjarig beeld dat helpt bij het verduurzamen van het 
zorgvastgoed. Daarbij gaat om vragen als: hoe gaat de doelgroep over 15 jaar wonen? 
Moeten er woningen/panden worden bijgebouwd? Wat het wel lastig maakt is dat Den Haag 
een onzekere factor is t.a.v. woonzorg opgave met wisselend beleid. De Nza en het 
Zorgkantoor verlagen de huisvestingsnormen; investeringen als huurder komen ten gunste 
van de eigenaar en verdien je niet terug, tenzij met een lagere huurprijs.  

 In de Wegwijzer split incentives  wordt Brabantzorg als voorbeeld gebruikt als zorgaanbieder 
die samen met verhuurder kijkt naar shared incentives. Neem eens contact op met hen om 
te kijken hoe zij dit hebben aangepakt. 

 Op het moment dat het huurcontract is afgelopen, heeft de zorgpartij een veel beter gesprek 
met de corporatie. De huurovereenkomst wordt weer afgesloten voor langere duur en 

file://///zaanstad/data/user/reisr/Downloads%20Edge/WEGWIJZER_split_incentive_DEF_met_CASE%20(1).pdf
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corporatie kan zijn investeringen weer makkelijker terug verdienen. Ofwel: een deel van de 
gehuurde panden komt dan alsnog aan de beurt en het probleem lost zich (deels) vanzelf op.  

 Zou een oplossingsrichting kunnen zijn dat de gemeente garantie biedt aan de eigenaar dat 
die panden wel behouden blijven voor een maatschappelijke functie? (Rijks)overheid moet 
zich bewust zijn dat er na het geplukte ‘laaghangend fruit’ de ‘lastige’ panden overblijven die 
toch ook verduurzaamd moeten worden. Wie gaat dat doen? 

 Je moet transparant willen zijn naar elkaar over dilemma’s en ieders plannen met het 
vastgoed wat betreft huurprijs, looptijd, investering, terugverdientijd, e.d. Kun je het 
contract openbreken, voor- en nadelen uitwisselen en dilemma’s bespreken? Pak samen het 
stappenplan MPZ erbij. 
 

Quick win:  
In de loop van de bijeenkomst vandaag komen we in elk geval op een quickwin: Werkom heeft de 
zgn. “fixbrigade”: deze bestaat uit een aantal vrijwilligers die bij inwoners langs de deuren gaan om 
te helpen met de vraag wat inwoners kunnen doen aan verduurzamen. Dit wordt gefinancierd vanuit 
het armoede budget. De fixbrigade heeft een duurzaamheidsbox met dat die mensen met materialen 
langs de deuren. Het idee is ontstaan of we met de fixbrigade niet samen met een 
cliëntenondersteuner mee te gaan om wat te gaan doen. Ter plekke worden contactgegevens 
uitgewisseld om hier verder mee aan de slag te gaan.  
 
Afronding, conclusies en mogelijk vervolg De bijeenkomst heeft veel inzicht opgeleverd in wat er bij 
zorgaanbieders en ook woningcorporaties speelt ten aanzien van het verduurzamen van het 
zorgvastgoed. Sommige zaken lopen goed, maar met name voor het verduurzamen van zorgvastgoed 
waarbij de zorgaanbieder alleen huurder is blijkt het lastig om de eigenaar te bewegen tot 
verduurzamen van het pand, vaak samenhangend met de ouderdom van het pand en/of de looptijd 
van het huurcontract. We hebben een aantal mogelijke oplossingsrichtingen genoemd die vragen om 
verdere verkenning en analyse, maar ‘de ultieme oplossing’ hebben we vandaag nog niet gevonden 
en die is er misschien ook wel niet.  
Lisan bedankt alle aanwezigen voor de openheid en deelname. 
 
Verder zullen we een verslag rondsturen en een vervolg bedenken, met input van de deelnemers. 
Taco biedt aan dat de vervolgbijeenkomst (2023) bij Odion kan worden gehouden. 
Een suggestie van Gert is om dan langs twee sporen te gaan: een pool voor ‘kleine’ huurders met één 
of twee locaties en een pool met de grotere zorgpartijen. 
 
De focus is 2030, die datum kom snel dichterbij dus bekijk daarvoor vooral de kortlopende 
contracten (< 5 jaar) per geval apart. En voor de periode daarna (tot 2050) kun je je natuurlijke 
momenten benutten en/of gebruikmaken van voortschrijdende technische oplossingen.  
  

Handige links & bronnen: 
 Wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed - Expertisecentrum 

Verduurzaming Zorg 

 Verduurzaming gebouwen - Zorg (rvo.nl) 

 Care - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 

 Wegwijzer routekaart cure - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. 

 Eerstelijnszorg - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg  

 Handleiding: 'Van split naar shared incentive' - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 
WEGWIJZER_split_incentive_DEF_met_CASE (1).pdf  

 Voorbeeldbrief aan verhuurder - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 
 

Nog vragen/opmerkingen?  
Mailen kan naar Duurzamezorg@zaanstad.nl 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/wegwijzer-financiering-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/wegwijzer-financiering-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/zorg
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/cure/co2-routekaart/wegwijzer/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/eerstelijnszorg/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handleiding-split-incentive/
file://///zaanstad/data/user/castb/Downloads%20Edge/WEGWIJZER_split_incentive_DEF_met_CASE%20(1).pdf
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Split-incentive-wegwijzer_v11.pdf
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Split-incentive-wegwijzer_v11.pdf
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/brief-verhuurder-split-incentive/
mailto:Duurzamezorg@zaanstad.nl

