
Vliegende Brigade 
Verduurzamen 
 

 
Samen op weg naar CO2-neutraal in 2050 
 
Veel corporaties willen extra inzetten op de verduurzaming van hun 
woningen. In de Aedes-Woonagenda heeft de sector de ambitie 
uitgesproken om in 2050 CO2- neutraal te zijn. Om dit te halen helpt het 

als corporaties onderling samenwerken.  
 

Sommige corporaties hebben op het gebied van duurzaamheid al veel 
kennis en ervaring in huis en kunnen dit delen met collega-corporaties. 
Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade 
bestaat uit corporatie-experts (‘CO2-coaches’) die andere corporaties 
ondersteunen. 
 
Aedes zoekt aan de ene kant corporatie-medewerkers die als CO2-coach 

andere corporaties willen helpen in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aan de 
andere kant kunnen corporaties die ondersteund willen worden door een 
CO2-coach zich melden bij Aedes.  

 
De Vliegende Brigade is een onderdeel van de Vernieuwingsagenda. Met 
de Vernieuwingsagenda wil Aedes innovatie en vernieuwing op een 

aantal thema’s versnellen. Duurzaamheid is één van die thema’s. Meer 
informatie over de Vernieuwingsagenda is te vinden op 
www.aedes.nl/vernieuwingsagenda.  
 
 
 
Voor wie is de volgende informatie relevant? 

 Corporatiemedewerkers die een rol als CO2-coach ambiëren en 

collega-corporaties willen ondersteunen.  

 Corporaties die de kennis en kunde van hun medewerker (de CO2-

coach) willen delen met collega-corporaties om de gezamenlijke 

doelstellingen te behalen. 

 Corporaties die een CO2-coach willen inzetten op verschillende 

duurzaamheidsonderwerpen in hun organisatie. 

 
 

Wat is een CO2-coach en wat wordt verwacht van een CO2-
coach? 

De CO2-coaches gaan als vrijwilligers (kosteloos) aan de slag bij 
maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. In totaal 
vraagt dit, per te ondersteunen corporatie, enige voorbereidingstijd, één 
of twee gesprekken en nazorg via de telefoon of per e-mail. Het is 
uiteindelijk aan de collega-corporatie en de CO2-coach om de 

samenwerking onderling vorm te geven. 
 
Voorbeeldvragen 
Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach 
zijn bijvoorbeeld: 

 Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 

in concrete plannen? 

 Met welke partijen in onze regio moeten/kunnen wij samenwerken 

en hoe? 

 Zou je kunnen meedenken over het plannen van duurzame 
investeringen. Bijvoorbeeld welke nu en welke later? 

 

Om de CO2-coaches goed voor te bereiden krijgen zij een gratis training 
van Aedes. Tijdens de trainingsdag is aandacht voor: 
 Duurzaamheidsdoelstellingen van de sector. 

 Inhoudelijke verdieping en de laatste actuele ontwikkelingen. 

 Kennis van de CO2-Routekaart en de praktische toepassing daarvan. 

 Adviesvaardigheden en ondersteuning bij de rol als extern adviseur. 

 Concrete hulpmiddelen.  

Na afronding van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.  
 
Voor het uitgebreide programma zie www.aedes.nl/co2neutraal2050. 
 
Succesvolle CO2-coaches bezitten de volgende kwaliteiten: 
 Duurzaamheid zit in je hart. 

 Je hebt strategisch en tactisch inzicht en denkt integraal. 

 Je weet anderen te bewegen en te overtuigen in je adviseursrol.  

 De beleidscyclus en vastgoedprocessen van een corporatie zijn jou 

niet onbekend. 

 Je bent een enthousiaste sparringpartner, staat open voor andere 

meningen en nieuwe inzichten, je luistert goed, vraagt door en hebt 

geduld. Je wisselt graag kennis uit met gelijkgezinden en  

verplaatst jezelf in hun situatie. 

 Je bent leergierig en wil jezelf verder ontwikkelen. 

 Bij voorkeur ben je bekend met Excel, Shaere, Vabi etc. 

 
 

http://www.aedes.nl/vernieuwingsagenda


 
Aanmelden als corporatie? 
Corporaties die interesse hebben in ondersteuning door een CO2-coach, 
kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op 
www.aedes.nl/co2neutraal2050. 
 

Vanaf januari 2018 vindt de koppeling plaats met een CO2-coach. 
Gezamenlijk kunnen jullie vervolgens nadere afspraken maken. 
 
Vragen? 

Voor vragen over dit programma kun je contact opnemen met 
co2neutraal2050@aedes.nl. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aanmelden als CO2-coach? 
Corporatiemedewerkers die interesse hebben om CO2-coaches te 
worden, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op 
www.aedes.nl/co2neutraal2050. 
 
Aedes zal vervolgens contact met je opnemen om een trainingsdag vast 

te leggen. Deze zijn (vooralsnog) als volgt gepland: 
 21 december in Den Haag bij Aedes  
 15 januari in Zwolle bij Woningstichting SWZ 
 26 januari in Eindhoven bij Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl  

Tijdens de training wordt uitgelegd hoe je gekoppeld wordt aan 
corporaties in jouw regio. Gezamenlijk kunnen jullie vervolgens nadere 
afspraken maken.  
  
 

 

Waarom zou ik mij aanmelden als CO2-
coach? 

 

 Je ondersteunt andere corporaties door 

jouw kennis en kunde te delen. 

 Je levert daarbij een belangrijke bijdrage 

aan verduurzaming van de sector. 

 Je vergroot je kennis door het volgen van 

een training met certificering. 

 Door het helpen van collega-corporaties 

leer je de opgedane kennis toe te passen 

in de praktijk. 

 Je verbreedt je CV. 

 Kijkje in de keuken bij een collega-

corporatie. 

 Onderlinge samenwerking versterkt de 

landelijke positie van de sector. 

 

Waarom zou ik de kennis en kunde van mijn 
medewerker willen delen met collega-

corporaties? 
 
 Dit zorgt voor positieve aandacht voor 

jouw corporatie. 

 Kennisuitwisseling verscherpt de eigen 

strategie en het eigen beleid. 

 Vergroot het netwerk in en kennis van de 

omgeving met een beperkte investering in 

tijd. 

 De persoonlijke ontwikkeling van jouw 

expert (zoals opgedane 

adviesvaardigheden en kennisuitbreiding) 

verrijkt ook de eigen organisatie. 

 Onderlinge samenwerking versterkt de 

landelijke positie van de corporatiesector. 

 

 

Waarom zou ik als corporatie een CO2-coach 
inschakelen?  

 
 Het inhuren van een dure externe expert 

is niet nodig. 

 Je kunt sparren over 

duurzaamheidsonderwerpen met een 

expert met corporatie-ervaring. 

 Je kunt gebruikmaken van kennis die je 

niet zelf in huis hebt. 

 Je kunt je eigen beleid, strategie en plan 

van aanpak omtrent duurzaamheid 

toetsen en aanscherpen. 

 Samenwerken met een coach is leerzaam 

voor de eigen medewerkers! 

 

 
 

http://www.aedes.nl/co2neutraal2050
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