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Tsavo is in december 2015 opgericht om als gedelegeerd 
opdrachtgever op te treden voor woningcorporaties, beleggers, 

VvE’s en andere vastgoedeigenaren voor het revitaliseren, 
verduurzamen en onderhouden van hun gebouwen. Soms is sprake 
van volledige outsourcing, soms wordt Tsavo ingezet als tijdelijke 
buitenboordmotor. Altijd staan ze aan het stuur om de ambities van 
opdrachtgevers te realiseren. 

‘Juist onze managementrol, ondubbelzinnig gepositioneerd 
aan de kant van de opdrachtgever, is een stevige aanvulling 
op gangbare ketensamenwerkingsvormen’, stelt Kusters. ‘Het 
zorgt voor scherpere communicatie, betere kennisuitwisseling, 
helderheid, versnelling van projecten en voor alle betrokkenen meer 
voorspelbaarheid.’

Rendabel veRduuRzamen _ Die werkwijze bewijst zich bij 
de verduurzaming van huizen en wooncomplexen in bewoonde 
staat. ‘Drie partijen zijn daarbij van essentieel belang’, vertelt 
Kusters. ‘Vastgoedeigenaren, die hun woningbezit willen of 
moeten verduurzamen; bewoners, die voor meer comfort en lagere 
energiekosten gaan; bouwbedrijven, die continuïteit nastreven met 
teams waarmee zij langdurig samenwerken.’

Door de juiste maatregelenmix en een continue flow van 
projecten is verduurzaming voor alle partijen rendabel te maken: 
de bewoner lagere woonlasten, de bouwer acceptabele marges 
zonder gedoe en de vastgoedeigenaar een goed rendement. Dat 
vraagt een doordachte aanpak, zowel op organisatorisch, financieel, 
technisch als sociaal vlak. ‘Je bent bij iemand te gast’, benadrukt 
Maarten Kusters. ‘Met goed communiceren en tempo maken, krijg 
je bewoners mee.’

Tsavo
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‘Veel dOeN dOOr de  
aaNpak kleiN Te hOudeN’

 ‘Vitaliteit met vernieuwing zonder verspilling’, dat typeert 
volgens Maarten Kusters van projectmanagementbureau tsavo 

de stad van de toekomst. tsavo werkt er zelf aan mee door 
zijn kantoor te vestigen in het vernieuwde Hoog Catharijne in 

utrecht. ‘Dat past bij onze payoff:  teaming up to create urban 
sustainability.’

Teaming up _ Landelijk moeten we duizend woningen per dag 
gaan verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te halen. Tsavo 
organiseert nu de verduurzaming van duizend woningen per half 
jaar en streeft ernaar dat aantal per maand te halen. Kusters: ‘Dat is 
goed te doen met een focus op financieel en energetisch rendabele 
maatregelen en een hoog tempo, waarbij we maar kort in de woning 
zijn. Niemand zit te wachten op grote ingewikkelde onrendabele 
projecten met veel overlast. Dat is ook niet nodig. Door de ingreep 
klein te houden en de aantallen hoog, maken we voor eigenaren en 
bouwers een aantrekkelijke businesscase, reduceren we direct CO2-
uitstoot en maken we grote stappen in de energietransitie. Vaak zijn 
met investeringen van rond de 15.000 euro al vier labelstappen te 
maken. Daarbij wordt ook achterstallig onderhoud verholpen. Door 
huuraanpassing, waardestijging en risicoreductie is zo’n investering 
bijna geheel financieel te activeren.’ 

Waren het aanvankelijk vooral corporaties waarvoor Tsavo 
het woningbezit hielp verduurzamen, inmiddels weten ook Voor veel werk aan de gevel hoeven we de woning niet in 

steeds meer VvE’s het bedrijf te vinden. Er zijn zo’n 1,2 miljoen 
woningen in VvE’s met een overwegend laag energielabel. De 
opgave is daar dus groot, de betaalbaarheid en besluitvorming 
niet makkelijk. Duidelijkheid over de aanpak en kosten is hier van 
groot belang. 

al doende leRen _ ‘We ontwikkelen onze aanpak voor 
verduurzaming, participatie en samenwerking continu door’, zegt 
Kusters. ‘Dat doen we samen met opdrachtgevers en bouwers. 
Maatregelen die we nu toepassen zijn over vijf jaar misschien 
inwisselbaar voor betere. Maar dat is geen reden om nu niks te 
doen en af te wachten. Vooral in de bewonersparticipatie is een 
stevige verbeterslag gemaakt. Opschalen in aantallen combineren 
we met direct persoonlijk contact met elke bewoner. ‘Bedankt 
voor de aandacht…, dat jullie naar mij wilden luisteren’, krijgen 
we regelmatig te horen. Daar zit de belangrijkste succesfactor voor 
de verduurzaming van bestaande gebouwen en de stad van de 
toekomst.’

Verduurzamen in bewoonde staat

Verduurzamen kan met zeer weinig overlast voor de bewoner

Maarten Kusters


