CIB & Gemeenten

Werken aan duurzamer bouwen en
wonen voor gemeenten

Van ambitie naar realisatie

Mogelijkheden

Heeft u als gemeente ambities op het gebied van duurzaam bouwen en wonen, maar moeite om deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken? Dat vraagt een sterke schakel
tussen beleid en uitvoering, tussen ambities en realisatie.
Veel Nederlandse gemeenten hebben moeite om in een
tijd van bezuinigingen de beleidsdoelstellingen op het
gebied van verduurzaming te halen.

Meer dan > Bouwen : bewustwording en strategieontwikkeling op regionaal niveau
1. 				

Samenwerken met de markt

2. Interne training ‘Naar optimale samenwerking en procesmanagement voor duurzaam bouwen’

Het initiatief Meer dan > Bouwen is door het CIB ontwikkeld en wordt met succes uitgevoerd in diverse regio’s. Een
groep van 25 tot 30 bedrijven uit verschillende schakels van de bouwkolom wordt bij elkaar gezocht. Zij hebben de
keuze uit twee trajecten: bestaande bouw en nieuwbouw. Er zijn vier middagbijeenkomsten per groep waar ze op een
interactieve en integrale manier kennis opdoen en uitwisselen op het gebied van duurzaam en vraaggestuurd bouwen.
Het doel is om de bedrijven te motiveren om met de opgedane kennis daadwerkelijk hun projecten en bedrijfsvoering
duurzamer te maken. Meer informatie kunt u vinden op www.meerdanbouwen.org .

Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)
houdt zich veel bezig met duurzaam bouwen en doet dit
steeds vaker in samenwerking met gemeenten. Onze ervaringen met het begeleiden van MKB bouwbedrijven die
vaker duurzaam willen bouwen, komen goed van pas bij
het organiseren van publiek-private samenwerkingsverbanden.

Het CIB ondersteunt u graag bij de volgende onderwerpen:
• Bestaande bouw en herontwikkeling, nieuwe gebiedsontwikkelingen en gemeentelijk vastgoed.
• Duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, nieuwe aanbestedings- en contractvormen, collectief particulier opdrachtgeverschap, integrale (her)ontwikkeling, burgerparticipatie,
innovatie voor de openbare ruimte.
• Samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven en publiekprivate samenwerking.
• Haalbaarheidsstudies, beleidsadvies, plan van aanpak, programma- en projectmanagement, communicatieadvies en –
uitvoering, detachering en andere vormen van advieswerk.

Ten eerste kan deze training gericht zijn op een specifieke gebiedsontwikkeling om innovatie en duurzaamheid te
stimuleren. In de initiatieffase worden alle betrokkenen binnen de gemeente bijeengebracht om na te denken over hoe
de interne samenwerking en procedures zo goed mogelijk ingericht moeten worden.
Daarnaast kan de training op meer algemene wijze worden ingezet, waarbij de betrokkenen nadenken over hoe bestaande projecten beter georganiseerd kunnen worden om daarmee meer efficiëntie en kansen voor verduurzaming
en vernieuwing te creëren. De training is onder meer gebaseerd op het rapport ‘De 13 succesfactoren voor duurzaam
bouwen bij gemeenten’, dat door één van onze adviseurs is geschreven en op door het CIB uitgevoerd onderzoek naar
de rol van gemeenten bij bouwprocesinnovatie.
Het CIB wil gemeenten graag helpen hun ambities op
het gebied van duurzaam bouwen en wonen te verwezenlijken. Daarbij kunnen samenwerkingsverbanden
met lokale partijen. De lokale bedrijven hebben al een
grote groep bestaande klanten die ze eenvoudig kunnen
benaderen om hun woning te verduurzamen. Bovendien stimuleert u werkgelegenheid in de regio wanneer
u de projecten laat uitvoeren door lokale bedrijven.

Elke gemeente is uniek
Het CIB kan u op verschillende manieren ondersteunen
om van beleid naar uitvoering te komen. Hieronder
worden enkele voorbeelden gegeven. Aangezien elke
gemeente uniek is, wordt een samenwerking aangepast
aan de specifieke omstandigheden van de gemeente.

3. Haalbaarheidsstudie voor nieuwe financieringsconstructies voor energiebesparing en duurzaamheid in scholen
Het CIB helpt u graag bij een haalbaarheidsstudie en de uitvoering voor budgetneutrale investeringen in energiebesparing en verduurzaming in scholen. In het huidige systeem is zowel bij de school, als de gemeente en het Rijk weinig
budget voor substantiële investeringen in energiebesparing en duurzaamheid. Wanneer een voorfinanciering door een
derde partij wordt gedragen, kan de school snel van de ingrepen profiteren. De school betaalt deze lening vervolgens
over een lange periode voor een schappelijk rentetarief terug aan de financier.

4. Verduurzaming van de bestaande woningbouw bij particulieren
Het CIB heeft veelvuldig met gemeenten en lokale bedrijven programma’s uitgevoerd waarbij de bedrijven een actieve
rol hadden in het benaderen van particulieren om hen te informeren hoe ze hun woning energiezuiniger kunnen laten
maken. Door onze ervaringen en contacten met diverse gemeenten hebben we een goed zicht op succes- en faalfactoren voor deze werkwijze. Deze aanpak kan zowel met als zonder EPA adviseurs en Meer Met Minder-mogelijkheden
worden uitgevoerd, zolang het lokale bedrijfsleven
een actieve rol speelt en een sterke samenwerking
met de gemeente plaatsvindt.

5. Communicatie- en procesmanagementadvies
Een gemeente is een veelzijdige organisatie met een
belangrijke maatschappelijke functie en een enorme
hoeveelheid van diensten en processen om hun
taken tot goede uitvoering te brengen. De enorme
verscheidenheid aan mensen en taken zorgt ervoor
dat er een complex geheel van doelstellingen, communicatiestromen en processen plaatsvindt. Een
goede wisselwerking tussen politiek, beleid, uitvoering en resultaat is noodzakelijk voor een efficiënte
en doelgerichte organisatie. De communicatie- en
managementadviseurs van het CIB helpen u graag
bij het optimaliseren van uw organisatie. Dit kan
van een klein project of kleine afdeling tot en met
een groot programma en diverse interne en externe
communicatiestromen.

Informeer gerust als u meer wilt meten over de mogelijkheden en in gesprek wilt gaan over de specifieke
situatie in uw gemeente. U kunt contact opnemen met uw adviseur energie en duurzaamheid.
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Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) is een branchegerichte adviesorganisatie voor organisaties uit de gehele bouwkolom. Binnen het CIB vinden organisaties kennis op de vier kennisgebieden
van het CIB: innovatie, duurzaamheid, samenwerking en klantgerichtheid en diverse adviesmogelijkheden
op marketing-, communicatie- en organisatiegebied.
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Het CIB initieert eigen projecten om deze kennis te delen en werkt ook
in opdracht van organisaties die vragen hebben op deze gebieden.
Het CIB geeft ook de mogelijkheid deelnemer te worden en streeft
ernaar haar deelnemers zo goed mogelijk te bedienen in de lijn
van de drie CIB pijlers: kennis, netwerk en positionering. Niet alleen deelnemers kunnen terecht bij het CIB, alle organisaties met
een koppeling met de bouw kunnen het CIB om advies vragen,
deelnemen met projecten en symposia en seminars bijwonen.

