
Klimaatklaar Gelderland
Ontzorgingsprogramma verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed

Vastgoedeigenaren, kom in actie  
met verduurzamen! 
Als eigenaar van een school, zorggebouw, dorpshuis, 
cultuurgebouw of religieuze instelling wil je 
duurzame, toekomstbestendige en gezonde 
gebouwen, waar iedereen zich prettig en thuis 
voelt. Hoewel het mogelijk geen dagelijkse kost is, 
heb je vast nagedacht over verbetering van de 
gebouwen. Misschien heb je een duidelijke ambitie 
of wil je een voorbeeld zijn voor jouw omgeving en 
ben je bezig met de uitwerking van je ideeën. 
Redenen genoeg om daarmee bezig te zijn: een beter 
klimaat en comfort in en rond de gebouwen, 
besparing op energielasten, waardevermeerdering 
en een bijdrage aan de klimaatdoelen.

Hoe vertaal je dat? 
Maar hoe vertaal je die mooie ideeën naar een uit- 
voerbaar plan waar je enthousiast van wordt en 
volmondig ‘ja’ tegen kunt zeggen? Heb je voldoende 
kennis, tijd en inzicht? Wat zijn de kosten en 
verdien je die terug? Het ontzorgingsprogramma 
verduurzamen maatschappelijk vastgoed van 
provincie Gelderland helpt bij het beantwoorden 
van die vragen. Samen zetten we concrete stappen 
naar verduurzaming. Dan kun je het ontzorgings-
programma verduurzamen maatschappelijk 
vastgoed van de provincie inschakelen.

Advies en coaching op maat 
Wij, de coaches en adviseurs van het programma 
verduurzamen maatschappelijk vastgoed, hebben 
veel ervaring met en kennis van verduurzamen.  
Wij kunnen je helpen om inzicht te krijgen in  
de mogelijke verbeteringen en om stap voor stap  
tot een duurzaam en toekomstbestendig gebouw te 
komen. Vanuit de provincie hebben wij een exclusieve 
en onafhankelijke rol om jouw vastgoed te ver- 
duurzamen. Als partner in het verduurzamings-
proces ondersteunen we je met kennis, een goed 
investeringsplan en helpen bij de beslissing.

Zo gaan wij te werk 
Tijdens een intake verkennen wij waar je staat.  
Heb je inzicht in de mogelijkheden om het vastgoed 
te verduurzamen? Misschien heb je al geïnvesteerd 
in zonnepanelen of isolatie en en vraag je jezelf af 
wat de volgende stap is. Of je hebt duurzaamheid 
nog weinig aandacht gegeven en zoekt een eerste 
scan naar mogelijkheden. Tijdens de intake ver- 
kennen wij deze met jou en bepalen samen welke 
coaching het beste past. Uiteraard leggen wij in  
dit gesprek precies uit wat je wel en niet van ons 
kunt verwachten. Wij leggen de gezamenlijke 
afspraken vast in een intentieverklaring. Op basis 
hiervan helpen wij om naar een voldragen besluit 
toe te werken met een onderbouwd technisch, 
financieel en organisatorisch plan. Wij begeleiden 
tot het punt dat daadwerkelijk een investerings-
beslissing is genomen.‘ Wij helpen met 

het plan voor 
verduurzaming’



 
 

 

Klimaatklaar Gelderland: 
het ontzorgingsprogramma 
voor verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed 

1
Inventariseren

Kennismaken
Analyseren van
stakeholders
Stappen bepalen
Intentieverklaring

2
Onderzoeken

De gebouwen scannen
Drempels wegnemen
Proces begeleiden
Technisch haalbaar
Financieel haalbaar
Investeringsplan
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Beslissen

Besluit nemen om  
te verduurzamen
Kiezen voor investering
Selecteren uitvoerings-
partij Wat levert het je op?

Wij helpen je om jouw ambities en ideeën   
te realiseren

• Wij ondersteunen je als een partner
• Je kunt vertrouwen op onze kennis en ervaring
• We bouwen aan een helder investeringsplan
• We adviseren je bij het nemen van een goed besluit
• Samen dragen we bij aan een betere toekomst
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Kosteloze begeleiding 
Onze begeleiding is kosteloos. Het enige dat  
wij vragen is jouw inzet om tot een voldragen 
investeringsplan te komen. 

Het team 
Het team van ervaren adviseurs helpt je om, stap 
voor stap, tot een duurzaam en toekomstbestendig 
gebouw te komen. 

Meedoen?
Neem contact met ons op via 026 359 99 99 
of kijk voor meer informatie op  
www.gelderland.nl/klimaatklaar

Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK  
en uitgevoerd door provincie Gelderland.

‘ Wij staan  
klimaatklaar  
voor jou!’

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/ontzorgingsprogramma
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