Verduurzamen
corporatiebezit
Een sociale, bouwkundige
en installatietechnische
opgave
Uw Woning
Uw Budget
Uw Energie

Wij zijn Haags
Energie Initiatief
--- en wij doen het anders

Voor ons is de bewoner (eigenaar of
huurder) de belangrijkste partij bij het
verduurzamen van een huis.
Wij verkopen geen oplossingen van de
plank, maar vinden samen met de bewoners,
eigenaren en andere stakeholders de
oplossing voor de woning(en).
Door
samen
met
de
direct
belanghebbenden de oplossing te vinden,
is er vanzelf draagvlak voor die oplossing.

Complexbenadering

Als woningcorporatie wilt u op complexniveau verduurzamen. Wij kunnen u
hierbij ondersteunen door de bewoners
te organiseren en de communicatie met
hen te verzorgen.
Want de energietransitie staat en valt
met de wil van de bewoners om mee te
doen.
Onze aanpak is er dan ook op gericht om
bewoners enthousiast te maken over de
veranderingen door oog te hebben voor
knelpunten in het gebruik van de woning
bij te maken plannen.
Plannen die op basis van de bewonersinput en de technische kennis bij de
corporatie over het complex door ons
ontwikkeld kunnen worden.

Uw Woning
Uw Budget
Uw Energie

Slim

Slim communiceren met aandacht voor
de problemen van de huurders, leidt tot
een slim aanbod van maatrgelen. Slim
aanbod speelt in op de behoeften van
huurders, verbetert het wooncomfort
en is financieel interessant. Slim
aanbod dient de belangen van de
huurder en draagt bij aan het realiseren
van de doelen van de corporatie.
Slim
voorlichten
en
begeleiden
zorgen voor meer bewustwording
en betrokkenheid van bewoners.
Slim
energiebewust
wonen
in
het verduurzaamde huis leidt tot
energiebesparingen
en
lagere
woonlasten.

Hoe

Wij hanteren een integrale aanpak:
Met onze sociale achtergrond verbinden
wij buurtbewoners en creëren interesse
voor hun persoonlijke energietransitie. Wij
maken duidelijk dat woonlasten dalen en
wooncomfort stijgt.
Wij informeren over alle oplossingen met
hun voor- en nadelen, toegespitst op de
wijze waarop de betreffende bewoners de
woning gebruiken, hun financiën en uiteraard de woning zelf.
Onze technische mensen leggen de vooren nadelen van de verschillende apparatuur en isolatiemogelijkheden uit.
Wij overschatten de kennis van de bewoners niet, maar vooral onderschatten wij
hun capaciteiten om over hun eigen situatie te oordelen en zelf keuzes te maken
niet. Voorzien van de juiste kennis kunnen
zij dat namelijk heel goed.

Wie wij zijn
Haags Energie Initiatief is een collectief
van zelfstandigen uit diverse disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor wie?
Onze bewonersgerichte benadering is
inzetbaar voor en bij:

energie-adviseurs
energie -coaches
installatieadviseurs
bewonersondersteuners
bewonerbegeleiders
architecten
juristen
e.d.

Met aandacht voor de bewoners worden
de mogelijkheden van energietransitie
voor de specifieke combinaties van
woning en bewoners ontwikkeld. Een
oplossing voor uw situatie binnen uw
budget.

• Huurders
• Eigenaar-bewoners
• Bewonersgroepen
• Verenigingen van Eigenaren
• Woningcorporaties
• Verhuurders
• Maatschappelijke initiatieven
• Gemeenten

Telefoon: 06 21 840 820
E-mail: info@haagsenergieinitiatief.nl
Web: www.haagsenergieinitiatief.nl
Postbus 1000 (P365)
2260BA Leidschendam

