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Iedereen energiepositief

Projectmatig renoveren  
betekent vooral  
communiceren

Duurzame huizen, blije bewoners
Projectmatig renoveren betekent  
vooral communiceren

Een duurzame en succesvolle woningrenovatie gaat 

veel verder dan techniek. Bewonerstevredenheid 

is de belangrijkste pijler onder keuzes die Breman 

Woningrenovatie maakt. Hoe zit dat precies? Maar 

bovenal: hoe borgen wij die in een renovatieproject? In 

dit document een kijkje in de keuken, met veel tips voor 

renovaties waar bewoners blij van worden.
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Een tevreden bewoner is goud
Bewonerstevredenheid is de voornaamste indicator die 

woningcorporaties hanteren. En terecht: de bewoner is 

de eindgebruiker van een woning en de eindklant. Zijn 

of haar comfort en welbevinden bepalen uiteindelijk of 

een corporatie, maar ook de aannemer of installateur 

zijn werk goed heeft gedaan. Bij renovatieplannen is een 

bewonersparticipatie van 70% nodig om groen licht te kunnen 

krijgen voor grootschalige verduurzaming van gebouwen. 

Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is 

de benchmark van koepelorganisatie Aedes leidend. Hierin 

worden structureel de prestaties van corporaties op gebied 

van bewonerstevredenheid gemeten. De afgelopen zeven 

jaar is die bewonerstevredenheid over de gemiddelde linie 

elk jaar gestegen. Aangetoond is dat een project waarin de 

tevredenheid hoog is ook qua planning en financiën beter 

verloopt. Een blije bewoner is smeerolie voor elk bouwproject. 

Bewonerstevredenheid is dus een indicator om torenhoog op 

de agenda te zetten.

DUURZAME HUIZEN, BLIJE BEWONERS
Projectmatig renoveren betekent vooral communiceren

Een duurzame en succesvolle woningrenovatie gaat veel verder dan techniek. Bewonerstevredenheid is de belangrijkste pijler onder 

keuzes die Breman Woningrenovatie maakt. Hoe zit dat precies? Maar bovenal: hoe borgen wij die in een renovatieproject? In dit 

document een kijkje in de keuken, met veel tips voor renovaties waar bewoners blij van worden.

Grote uitdagingen in corporatieland
In Nederland staan dik 3 miljoen huurwoningen. 

Woningcorporaties hebben grote uitdagingen in verduurzaming 

van hun woningenvoorraad, en dan met name de oudere 

woningen. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de afspraak 

om in 2050 bijna CO2-neutraal te zijn ten opzichte van de 

uitstoot in 1990. In 2030 moet 55% CO2-reductie zijn gerealiseerd. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De 

woningbouwverenigingen worden als kartrekkers en aanjagers 

van de energietransitie gezien. Dit betekent dat zij de komende 

jaren veel ruimte krijgen om te renoveren en nieuw te bouwen. 

Deze sector wordt als plek gezien waar volop geïnnoveerd moet 

worden. En dan met name op het gebied van techniek en proces.  
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Renoveren, muteren en transformeren
De woningvoorraad van corporaties wordt doorlopend verbeterd. 

Grofweg zijn hier drie verschillende soorten in te onderscheiden.

1)       Renovaties:  

totaalrenovaties waarbij woningen energetisch verbeterd 

worden en voorzien worden van een nieuwe keuken, 

badkamer en bijbehorende installaties. Dit zijn grote, 

langlopende projecten met veel voorbereiding, eventueel 

gefaseerd uitgevoerd met grote impact op de bewoners.

2)       Mutaties:  

minder grootschalige, duurzame aanpassingen aan een 

woning, wanneer die van bewoner wisselt. Dit kunnen ook 

individuele renovaties zijn, of kleine reparaties aan de 

bestaande techniek. De impact verschilt sterk.

3)       Transformaties:  

gebouwen krijgen een andere functie, en worden daarbij 

duurzaam aangepakt. Bekendste voorbeeld is het kantoor 

dat omgebouwd wordt tot appartementencomplex. 

Vaak worden zulke projecten niet in bewoonde toestand 

uitgevoerd.

Iedereen energiepositief 

Breman Installatiegroep is een landelijk opererend familiebedrijf met ruim 1.800 installatie-experts . Breman draagt 

zorg voor de hele levenscyclus van installaties. Dit doet Breman met een landelijke dekking en vanuit verschillende 

expertises of divisies: woningbouw, utiliteit, woningbeheer en woningrenovatie. De verschillende divisies zijn koplopers in 

installatietechniek.  Breman gebruikt moderne technieken om bouwprocessen te stroomlijnen. Ze past principes uit lean-

manufacturing toe. De Breman Installatiegroep heeft binnen het bedrijf divisies die gespecialiseerd zijn in verduurzaming De 

divisie Breman Woningrenovatie heeft een eigen afdeling die prefab componenten levert voor de projecten. Een corporatie 

of vastgoedbedrijf heeft met Beman een partner die vanaf de eerste strategie, tot aan het meerjaren onderhoud op 

betrouwbare en transparante wijze in elke fase waarde toevoegt. 

Breman legt haar eigen lat in de energietransitie nog hoger dan de markt. Het credo is: iedereen energiepositief. Dat betekent 

dat we uiteindelijk  meer energie terug geven, dan het kost aan medewerkers, klanten en aarde. Het bedrijf heeft hiervoor 

een merkmanifest opgesteld onder de noemer ‘Iedereen energiepositief’. Dit betekent onder meer ook dat het bedrijf kiest 

voor opdrachtgevers en partners die op lange termijn dezelfde duurzame doelstellingen hebben. Deze visie wordt bij alle 

vestigingen van Breman uitgedragen.

Van prijs naar prestatie
Was de complete bouwketen voorheen extreem prijsgedreven, 

tegenwoordig worden meetbare kwaliteit en kosten over 

de totale levensduur hoger aangeslagen. De total costs 

of ownership (TCO) zijn naast bewonerstevredenheid de 

belangrijkste parameters. Door de onderhoud en exploitatiefase 

van een gebouw mee te nemen in de planvorming, worden 

er meer duurzame keuzes gemaakt. Misschien duurder in 

aanschaf, maar voordeliger en duurzamer in exploitatie. 

Prijzen zijn en blijven belangrijk, maar staan in dienst van een 

hoger doel. Dit biedt ook ruimte voor prestatie-afspraken: een 

gegarandeerde energieprestatie, en hoge doelstellingen rondom 

bewonerstevredenheid een minimale bewonerstevredenheid. Dit 

zorgt ervoor dat alle projectpartners in een renovatie tot op het 

bot gedreven zijn om het beste te geven voor de bewoners. 
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RENOVEREN VOLGENS BREMAN
Alle kennis en ervaring verzameld 

Breman heeft als landelijke koploper in duurzame installatietechniek haar knowhow en 

ervaringen verzameld, en ondergebracht in het Kenniscentrum Energietransitie. Hiermee is 

Breman dé kennispartner op het gebied van duurzame renovatie voor woningbouwcorporaties, 

vastgoedbeheerders en ontwikkelaars.

De specialisten van het Kenniscentrum Energietransitie kunnen helpen om op basis van de 

parameters die de corporatie belangrijk vindt, een visie op het woningbezit te verbeteren. Hier 

worden de klimaatdoelstellingen, de overheidsdoelstellingen en de technische en financiële 

mogelijkheden en ambities van de corporatie vastgelegd.  Na het maken van een Quickscan 

worden mogelijke routes en stappenplannen uitgestippeld die kunnen leiden tot een 

maatwerktraject of trainingsaanbod.  

Van planvorming naar modelwoning
In de voorbereidingsfase van een renovatie is het van groot belang om de bewoners vroegtijdig 

mee te nemen. Om de wettelijke participatiegraad van 70% dik te overtreffen, start Breman 

Woningrenovatie een traject waarbij afgetrapt wordt met een nulmeting. Zo wordt gevraagd 

naar de tevredenheid over de woonsituatie, krijgt de bewoner de juiste informatie over de 

plannen, en wordt door middel van keukentafelgesprekken in kaart gebracht wat de impact en 

de keuzemogelijkheden zijn. Tegelijkertijd wordt ook het project technisch opgestart: wat wordt 

er vernieuwd aan de woning en hoe gaat Breman in samenwerking met haar projectpartners de 

uitvoering zo efficiënt en ordelijk voor de bewoners organiseren.
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Cruciaal: de modelwoning
Zien, voelen en ruiken is geloven. Een woning laten zien, is effectiever dan vertellen. Door voorbeelden 

van materialen, apparatuur en keuzeopties te tonen is het vaak makkelijker om mensen te overtuigen 

van de voordelen van uw plannen. Energiebesparende technieken zoals lagetemperatuurverwarming en 

balansventilatie moet je ervaren om te vertrouwen. De demonstratiewoning is ook de gelegenheid om 

te laten zien wat de keuzeopties kunnen zijn, en hoe een gestandaardiseerde woning uiteindelijk toch 

een maatpak wordt voor de individuele bewoner. Hier worden ook hele praktische zaken besproken: kan 

er nog wel gekookt worden met dezelfde pannen? Hoe wordt omgegaan met individuele wensen? In die 

modelwoning wordt ook het programma van eisen van de corporatie getoetst. Gekeken wordt of de renovatie 

technisch, financieel en qua energieprestatie voldoet aan de gestelde verwachtingen. 

Vraagstuk: wel of niet in bewoonde toestand renoveren?
Woningbouwverenigingen kunnen zowel in bewoonde als 

onbewoonde toestand renoveren. De bepalende factoren 

zijn per project verschillend. Is een renovatie écht 

ingrijpend, bijvoorbeeld wanneer een gebouw nagenoeg 

casco gestript wordt, dan is renovatie in onbewoonde 

toestand aan te raden. Het voordeel in de planning en 

uitvoering, is dat het eerder genoemde treintje nog beter 

en harder kan rijden. Dat scheelt tijd en geld. Trend is 

om het in bewoonde toestand te doen wanneer het 

mogelijk is. Ook al betekent dit dat een project complexer 

wordt en overlast gaat geven. De praktische argumenten 

tegen het verhuizen van bewoners en het behouden van 

sociale samenhang in wijken is voor veel verhuurders een 

belangrijk tegenargument. Breman Techniek en Breman 

Kampen beheersen beide werkwijzen tot in detail, en 

kunnen advies geven over de beste route naar een 

goede, duurzame renovatie. 

Naar de uitvoering
De uitvoeringsfase is de fase waarin het meest gevraagd wordt 

van een bewoner. Een woning wordt in korte tijd stevig onder 

handen genomen en dat heeft impact. Breman Woningrenovatie 

hanteert een strakke lean-planning waarop kraakhelder 

staat wat waar en wanneer gebeurt. Een lean-planning 

betekent dat er een effectief treintje van optimaal voorbereide 

werkzaamheden ontstaat die zo door een project ‘rijdt’ dat 

het zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Dat is natuurlijk per 

situatie wel verschillend. Een renovatietraject van bijvoorbeeld 10 

werkdagen wordt ingedeeld in kleine brokken waarin afgedekt, 

afgetapt, gesloopt, getegeld, geschilderd en afgemonteerd 

wordt. In overleg met corporatie, bewoners en projectpartners 

wordt het beste treintje bepaald. Per verdieping, per woning, 

verticaal door een flat. Met een eigen steigeropgang, zodat het 

trappenhuis vrij blijft voor bewoners. Omdat Breman met vaste 

partners werkt, zijn onderlinge afspraken en verwachtingen 

kraakhelder.
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Verzachtende maatregelen
Veel renovaties worden uitgevoerd in bewoonde toestand. 

Verzachtende omstandigheden kunnen zijn dat een 

terugtrekwoning wordt aangeboden: een wisselwoning waar 

een bewoner zich tijdens de werkzaamheden tijdelijk in kan 

verblijven. Een ander aspect waar bewoners veel overlast van 

ondervinden is de tijd dat men zonder (warm) water zit. Breman 

Woningrenovatie heeft door toepassing van prefab onderdelen 

deze tijd aanzienlijk verkort. Verwachte overlast die meevalt, 

betekent een positief effect op de bewonerstevredenheid. Een 

goede voorbereiding betekent ook écht half werk.

Een bouwplaats die geen bouwplaats is: prefab
Hekken, steigers, containers. De klassieke bouwplaats is 

voor bewoner doorgaans een chaos, hoe georganiseerd deze 

misschien voor de bouwers ook is. Breman Woningrenovatie 

hanteert het principe van een bouw zonder opslag. Wat betekent 

dit? In de werkplaats van Breman Woningrenovatie wordt het 

project tot een zo hoog mogelijk niveau geprefabriceerd. Dit 

betekent niet alleen voormontage van technische details, 

zodat dit op de bouw niet meer hoeft te gebeuren. Ook komt er 

geen onnodig verpakkingsmateriaal op het project. Bijkomend 

voordeel van prefab is dat werk onder geconditioneerde 

omstandigheden kan worden verricht en met een hogere 

productiviteit. Dat scheelt tijd, verhoogt de kwaliteit en maakt 

efficiënte inzet van schaarse monteursuren mogelijk. Een dag 

eerder warm water, minder uitzicht op lelijke afvalbakken of 

containers vol werkvoorraden. Dat is allemaal goed nieuws voor 

de bewonersbeleving. 

Renoveren 2.0: de logistiek
Alle materialen en producten voor de betreffende dag voor de 

betreffende bouwstroom worden op de dag zelf op de bouw 

afgeleverd en verwerkt. Hiervoor heeft Breman speciale boxen 

en rolcontainers voor de voor- en afmontage. Hierin worden de 

geprefabte onderdelen geleverd, meestal door de monteurs 

zelf. Dat scheelt heel wat in het vervoer en is dus duurzamer. De 

monteur heeft elke dag exact wat hij nodig heeft en produceert 

zo min mogelijk afval. Alle leidingmaterialen zijn op maat 

gemaakt, de kranen en sifons zitten al op de wastafel, en de 

knietjes zitten al op het inbouwreservoir.
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 Na de oplevering begint het pas
Vroeger zag je de aannemer niet meer na oplevering. Terwijl dit 

juist de plek is waar de échte eindtevredenheid bepaalt wordt. 

Hoe lever je een woning op? Hou je het zakelijk of maak je er een 

‘feestje’ van. Wie een bewoner een persoonlijke handleiding geeft 

voor de nieuwe woning, scoort punten. Uitleg van de installatie 

bijvoorbeeld. Hoe werkt balansventilatie? Hoe kun je hoger 

comfort bereiken, meer energie besparen. Breman houdt ervan 

om de puntjes op de i te zetten. Hoe je kleine opleverpunten 

oplost, bepaalt heel sterk de eindtevredenheid. Zo kan in 

overleg gekozen worden om na oplevering een strippenkaart 

aan klusuren aan te bieden, om bewoners te helpen van hun 

huis een thuis te maken. Denk hierbij aan het ophangen van 

de luxaflex en ander klein montagewerk. Kleine moeite, grote 

waardering. Dát is hoe wij graag renoveren. 

Onderhoud
De strategie van corporaties is gericht op bewonerstevredenheid, 

maar ook op de totale kosten van een gebouw over de 

technische levensduur. Dit betekent dat de onderhoudskosten 

van installaties ook al meegenomen worden in de eerste 

plannen. Na de oplevering begint de exploitatiefase van een 

gebouw. Deze kosten, denk aan energiebesparing, zijn heel goed 

meetbaar en te toetsen aan de aanvankelijke doelstellingen. 

Wanneer de uitvoerder ook het onderhoud verzorgt, plukt 

uiteindelijk iedereen de vruchten van het vakwerk en de 

doelstelling om energiepositief te zijn. En zo komt de bewoner 

altijd op nummer één. 
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TIPS VOOR EFFECTIEVE BEWONERSCOMMUNICATIE

Betrek bewoners vooraf: 
Vertel duidelijk wie je bent, wat je globaal van plan bent, 

en waarom dat goed is. Vraag de bewoner actief om 

feedback of om mee te denken. Het is geen goed idee 

om bewoners meteen te confronteren met uitgewerkte 

plannen. Dit geeft bewoners het gevoel dat er over 

hun rug een plan is gesmeed, en dat ondermijnt een 

vruchtbare samenwerking en draagvlak. Onbekend 

maakt onbemind.

Meedenken moet: 
Neem bewoners mee in de planvorming en voorbereid-

ingsfase. Geef ruimte voor initiatief. Dat geeft meer 

ruimte voor echte dialoog en maakt het makkelijker om 

wensen van bewoners in de plannen te verwerken. 

Communiceer tijdig: 
Een renovatie heeft impact op de meest vertrouwde 

omgeving: je eigen huis. Geef mensen de tijd om te 

wennen, tijd om te beslissen en tijd om te ervaren.

Geef duidelijkheid: 
Wees helder, duidelijk en transparant. Geef bewoners 

voldoende mogelijkheden om mee te denken of te kiezen, 

maar geef ook duidelijk aan waar dat niet kan. Dat geeft 

duidelijkheid en rust, en schept de juiste verwachtingen. 

Maak menukaarten en kalenders om de verschillende 

stappen in impact en tijd te duiden.

Geef inzicht in huidige situatie: 
Veel mensen vinden verandering lastig. Maar aan de 

hand van comfortklachten, praktische ongemakken of 

de energierekening is goed inzichtelijk te maken wát de 

renovatie oplevert, in plaats van wat het ongemak is. 

Deel ervaringen: 
Laat door middel van referenties zien wat de impact is 

van renovatie. Deel de successen, maar ook de kantteke-

ningen van vergelijkbare projecten.

Praat niet over, maar met bewoners: 
Informatiebijeenkomsten kun je niet vroeg genoeg beleg-

gen. Maar informeren is geen eenrichtingsverkeer. Luister 

dus goed naar de zorgen en verwachtingen, en neem dit 

mee in het vervolg.

Aanspreekpunten: 
Maak duidelijk waar bewoners terecht kunnen met 

hun opmerkingen, zorgen, klachten en complimenten. 

Voorkom dat je eindklant met zijn verhaal van het kastje 

naar de muur gestuurd wordt. 

Meet de tevredenheid: 
Zorg vooraf, tijdens en na een project voor goed onder-

zoek naar de bewonerstevredenheid. Formuleer vooraf 

duidelijke doelstellingen, en richt hier het volledige 

proces op in.
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Breman Woningrenovatie
Locatie Genemuiden
Nijverheidstraat 35
8281 JD, Genemuiden
T 0800 – 442 22 44 (particulier)
T 038 – 385 63 55 (zakelijk)
techniek@breman.nl 

Locatie Emmeloord
Verlengde Gildenweg 14
8304 BK, Emmeloord
T 0800 – 442 22 44 (particulier)
T 0527 – 61 40 79 (zakelijk)

Locatie Lelystad
Zuiveringweg 82
8243 PE, Lelystad
T 0800 – 442 22 44 (particulier)
T 0320 – 26 04 05 (zakelijk)

Hoe energiepositief kun jij zijn in 2025?

Wij zien een wereld voor ons waarin wij meer geven dan nemen. 

De aarde is het mooiste wat je niet kan bezitten. We mogen er op passen tot het weer tijd is 

om deze door te geven aan de volgende generaties. Daarom staat alles wat we doen in het 

teken van de toekomst met een beter woon- en werkklimaat. Als installatiebedrijf én als 

mensen. Hoe we daar komen? Door meer te geven dan te nemen.  

Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze eigen mensen en samen met 

onze klanten. Bovendien doen we dat niet straks, dat doen we nu. Daar hebben we een 

gewaagd doel aan gekoppeld, namelijk dat in 2025 Breman Energiepositief is. Wij geloven 

dat wanneer wij energiepositief zijn, wij meer energie teruggeven dan het kost aan 

medewerkers, klanten en de aarde. 

Het resultaat: Iedereen Energiepositief.

E-BOOK

Meer weten over wat Breman voor u kan betekenen? 
Ga dan naar breman.nl/woningrenovatie.

Wij zijn Breman 
Door kennis en vakmanschap te delen, vergroten 

we de energiepositieve beweging. Zo ontwikkelen 

we duurzame innovaties, voor een gezondere 

wereld en volgende generaties. Een wereld van 

energiepositieve werkplekken en woningen, 

mensen en mogelijkheden. Opgewekt voor en door 

iedereen. Dát is waar wij voor gaan.


