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Vanaf 16 november gaat de RREW regeling open en er kan t/m 1 
maart 2021 worden ingeschreven. Dit is een aanvulling op de 
huidige RRE regeling die op 31 maart volgend jaar afloopt. Het gaat 
ook nu weer om het nemen van kleine energiebesparende 
maatregelen te stimuleren. In de huidige regeling gaat het alleen 
om woningeigenaren, in de nieuwe regeling is het ook van 
toepassing voor huurders. 

Gemeentes kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij RVO. 
Aanvraag gaat op basis van first come, first serve. Projecten voor 
31 juli 2022 worden uitgevoerd. Meer informatie over de regeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew

Een mooie kans voor de gemeente om in samenwerking met lokale 
initiatieven een aanvraag in te dienen waarbij het lokale initiatief 
een (deel van) de uitvoering op zich kan nemen. Uitgangspunt is 
dat er minimaal 1000 bewoners moeten worden bereikt in de totale 
aanvraag (dus niet per activiteit). Er kan een vergoeding worden 
verkregen van max € 100 per bereikte woning.

Toelichting regelingRREW MENUKAART

Uitgangspunten van de regeling:

Het realiseren van laagdrempelige energiebesparende 
maatregelen bij woningeigenaren en huurders in combinatie 
met voorlichting. Minstens de helft van het totaal aantal 
woningen moeten huurwoningen zijn.

Subsidie bedraagt 70 miljoen, per gemeente is maximaal 9 
miljoen beschikbaar.

Gemeenten mogen samenwerken om tot een aanvraag te 
komen maar elke gemeente moet het zelf indienen.

70 % of meer gaat naar activiteiten gericht op kleine 
maatregelen, inregelen van verwarming- en ventilatie 
installaties en het geven van op de specifieke woning 
gericht advies. 

Naast de huidige RRE mag ook een aanvraag voor RREW 
worden ingediend maar alleen voor activiteiten die starten 
na afronding van de RRE.



1) het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die 

de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;

2) verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten 

inregelen;

3) het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van 

een huurder of eigenaar-bewoner;

4) het geven of laten geven van algemeen advies (voorlichting)
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 70% of meer gaat naar activiteiten gericht op

1. het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen

2. het energiezuinig laten inregelen van verwarmings-en ventilatiesystemen

3. het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over 
energiebesparing;

 Minder dan 10% gaat naar activiteiten die de bovenstaande maatregelen 
ondersteunen (organisatiekosten)

 Dus ongeveer 20% (tussen 0%-30%) gaat naar activiteiten gericht op:

4. het geven of laten geven van algemeen advies (voorlichting)
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Hoom heeft drie kant en klare 
oplossingen uitgewerkt 
waarmee leden en gemeenten 
snel een aanvraag kunnen 
indienen. 

Hoom kan later de gehele 
uitvoering van het traject 
regelen en zo de gemeente of 
de coöperatie ontzorgen.

Bekijk onze actiepagina op 

hoom.nl/rrew

Hoom proposities  RREW MENUKAART



 Energiebespaarboxen: 

 bijvoorbeeld via Energiebespaarshop.nl of Woonwijzerwinkel.  

 Generieke boxen werken verspilling in de hand, het is beter producten gericht aan te bieden, op aanvraag van 
een bewoner

 Energiearmoede is een groot probleem. Wel 650.000 huishoudens hebben niet genoeg geld om hun woning 
te verwarmen, te verlichten of om te koken. Dan kan je je goed voorstellen dat meedoen aan de 
energietransitie dan nog niet een van je prioriteiten is. Een goed initiatief is het aanhaken bij voedselbanken, 
en daar gericht bespaarboxen aan bewoners verstrekken. 

 Energiebespaar-vouchers: 

 Er zijn diverse aanbieders – waarde van 40 tot 80 euro. 

 Hoom is partner van de bouwmarkt-coalitie “Doe het zelf, doe het duurzaam”. Zij leveren aan gemeenten 
vouchers (eigenlijk: tegoedkaarten met saldo) voor de bouwmarkten.

 Perfecte combinatie met de Energiecoach of de Energie conciërge aanpak

 Specifieke maatregelen, zoals Ledlampen

 Ledlampen zijn te koppelen aan een inwissel-campagne.

 Energiearmoede: Ledlampen toevoegen aan voedselpakketten. Voor bewoners is dit een 
eerste stap om energie te besparen. Ook kan een flyer worden toegevoegd

Doelgroep: 
woningeigenaren én huurders

Kosten:

€40-€80 per bewoner*

+ 10% ondersteunende kosten

* energieconciërge kosten voor het 
aanbrengen van maatregelen 
kunnen aan een bewoner 
toegekend worden

1. Kleine energiebesparende maatregelenRREW MENUKAART



 CV stooktemperatuur optimaliseren/op lagere temperatuur instellen

 De energiecoach/energieconciërge kan de bewoner helpen om zelf de cv in te stellen/ aan te 
passen 

 Perfecte combinatie met CV naar Benee campagne

 Beoordelen nut/haalbaarheid waterzijdig inregelen

 De energiecoach/ energieconciërge kan beoordelen of dit een nuttige en haalbare maatregel is

 Hoom heeft hiervoor een training

Waterzijdig inregelen

 Professionele monteur dient deze klus uit te voeren. 

 Bewoner kan een korting krijgen voor deze maatregel (vanuit de RREW) 

Doelgroep: 
woningeigenaren én huurders

Kosten:

• Hulp bij CV instellen =    
€30- €60 per bewoner

• Beoordelen 
nut/haalbaarheid = €30- €75 
per bewoner

• Waterzijdig inregelen = 
minimaal €500 per bewoner

+ 10% ondersteunende 
kosten*

* Een CV naar benee campagne 
valt in de 10% categorie
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 Energiecoach gesprek

 Doel om met bewoner wensen en mogelijkheden te bespreken, en een stappenplan te maken

 Keukentafelgesprekken; kan ook online (of kies voor de Hoom online energiecoach)

 Werving deelnemers via de website of deur-aan-deur afspraken maken

 Meestal vrijwilligers

Warmtescan

 Op afspraak

 Mogelijkheid is ook om in bulk warmtebeelden maken van woningen (in straat of buurt), en aan bewoners 
aanbieden om beelden en/of rapport te bespreken.

 Alleen mogelijk in de koude maanden!

 Energieadvies

 Adviezen op maat door deskundig adviseur – waarde +-75-350 euro  - eventueel eigen bijdrage bewoners  

 Kan ook met Hoomdossier! Adviezen kunnen in opmerkingenveld geplaatst worden. 

Doelgroep: 
woningeigenaren

Kosten:

• Energiecoach = €30- €75 
per bewoner*

• Warmtescan = €30- €75 per 
bewoner

• Energieadvies = €75 - €350 
per bewoner

+ 10% ondersteunende kosten

*als coöperatie/energieloket kun je 
vaste kosten, zoals opleiding, 
hoomdossier, en backoffice 
omslaan naar kosten per bewoner. 

3. Advies gericht op specifieke woningRREW MENUKAART



 Warmtesafari door de wijk

 Een groep bewoners maakt een tocht met een deskundige en maken warmtebeelden van woningen in 
straat/buurt/wijk. Achteraf wordt een rapport opgesteld en besproken. Dit kan leiden tot inzichten en (gezamenlijk) 
inkoop van maatregelen. 

 Indien per woning een rapport wordt gemaakt, valt het in categorie 3: woningspecifiek advies.  

 Het Homewarming spel – huiskamergesprekken

 Een mooi middel om met je buurtgenoten actie te ondernemen op energiebesparing en duurzame warmte. Het 
spel helpt om praktische en gezellige ontmoetingen met de buren te hebben en het netwerk in je buurt te 
versterken. Aan de hand van kaartjes leer je elkaars woning kennen, deel je kennis en ervaring over 
energiebesparing én wordt het duidelijk waar je samen mee aan de slag kunt. Ook is het een goede manier om te 
praten over de plannen die er misschien al de ronde doen in de buurt.

 Bewonersbijeenkomsten

 Wijkgericht - met voorbeeldwoningen (met de Hoom wijkscan ) of thematisch (bijvoorbeeld zonnepanelen of 
isoleren); Te koppelen aan collectieve inkoopactie; kan ook online/webinar

 Diverse campagnes

 ”Omlaag die meter” (challenge om verbruik te verlagen); goed te combineren met een abonnement op “Mijn 
EnergieInzicht” (slimme meter platform zodat bewoner kan monitoren)

 Wijkacties met collectieve inkoop

 ‘CV naar benee’ campagen

Doelgroep: 
woningeigenaren. Sommige 
campagnes ook voor 
huurders. 

Kosten:

Grote variatie: €500 - €10.000 
per actie 

*kosten maximaal 30% van de 
totale RREW aanvraag.  
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De gemeente is verantwoordelijk voor het indienen van de 
aanvraag en later voor het verantwoorden van de behaalde 
resultaten. De uitvoering kan worden gedaan in samenwerking 
met lokale initiatieven en eventueel met woningbouwcorporaties

We reiken ideeën aan die je als richtlijn kunt gebruiken om over 
je campagne na te denken. Welk doel heb je? Wie wil je 
bereiken? En met welke activiteiten ga je dat doen?

Er zijn als een aantal kant en klare oplossingen uitgewerkt die 
de gemeente zo bij RVO kan indienen. Daarnaast is er een 
menukaart uitgewerkt waarmee je een plan kunt samenstellen. 
Uiteraard kun je eigen ideeën toevoegen en aantallen 
inschatten, jullie hebben zelf het beste gevoel welke aantallen in 
jullie gemeente haalbaar zijn.

Waar we mee kunnen helpen?

met uitwerken van plan t.b.v. aanvraag regeling 
met de implementatie/uitvoering
met diverse diensten, trainingen, en tools

Josje.fens@hoom.nl
06-47914102 
Utrecht, Zuid Holland, Zeeland

Anouk.vanbaalen@hoom.nl
06-42216706
Flevoland, Noord Holland

Henk.schukken@hoom.nl
06-53477567
Friesland, Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland

Linda.vanroij@hoom.nl
06-41827915 
Noord Brabant, Limburg

Plan maken en uitvoeringRREW MENUKAART


