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  Energiebespaar Model . 
  Verduurzamen van wijk en woning .  

 

 

Dit Hoom Energiebespaarmodel is de uitwerking van een lokale aanpak die coöperatief, bottom-up en 

bewonersgericht is. Een succesvolle lokale energiebesparingsaanpak is een drietrapsraket. In dit 

document beschrijven we de dit model en welke elementen daarin van belang zijn.  

Samen 

Lokale initiatieven voor energiebesparing zijn verenigd in Coöperatie Hoom. Haar doel is om leden te 

ondersteunen bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding van bewoners bij het 

verduurzamen van hun woning (‘van a tot z’) en de transitie naar aardgasloze wijken. Als coöperatie is 

Hoom een vliegwiel waarmee lokale initiatieven de onafhankelijke, betrokken en daadkrachtige partijen 

kunnen worden om dit te bereiken. Sommigen beginnen voor het eerst met energie besparen terwijl 

andere initiatieven al ruime ervaring hebben. Hoom biedt op verschillende onderdelen ondersteuning 

(zie “producten en diensten”), en met Hoom kunnen we samen dit model, en de benodigde tools en 

dienstverlening verder ontwikkelen en benutten.   
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1. Kansrijke aanpak 

Fase 1 is komen tot een meerjarenplan voor een kansrijke aanpak. Met aandacht voor (het 

werven van) eigen capaciteit, samenwerking met lokale en regionale bedrijven, en voor een 

verdienmodel. Commitment van de gemeente en andere stakeholders is cruciaal. 

Een succesvolle bewonersgerichte aanpak is gebaseerd op een lange termijnstrategie. Dat betekent 

dat het belangrijk is om te werken vanuit een meerjarenplan. Wie zijn de belanghebbenden? Wat zijn 

de ambities? Wie zijn mogelijke partners? Na een dergelijke analyse kan de coöperatie bepalen welke 

rol en ruimte het binnen dit speelveld wil pakken. Wat gaan we doen om de ambitie(s) te realiseren? 

Met een meerjarenplan en/of specifieke projectvoorstellen zoeken we financiële middelen voor de 

aanpak. Een toekomstbestendige aanpak heeft een verdienmodel nodig. Een lokaal verdienmodel kan 

gerealiseerd worden door afspraken met gemeente (of regio/provincie), maar ook met bijdragen vanuit 

bedrijven en vergoedingen van bewoners. Uitgangspunt is dat de coöperatie op lokaal niveau voor 

financiële middelen zorgt waarmee de klantreis uitgevoerd kan worden. Hoom kan ondersteuning 

bieden om daar te komen.  

Met een gebiedsanalyse nemen we het werkgebied onder de loep en kijken naar de kansen en 

uitdagingen in de woningvoorraad. Hierdoor kun je geïnformeerd keuzes maken voor je campagnes (bv. 

welke wijken, type campagnes, het aanbod), en je doelstellingen scherp formuleren (aantal bewoners 

bereikt, aantal energiebesparingsmaatregelen gerealiseerd, en CO₂ bespaard).  

Er is capaciteit nodig voor een succesvolle aanpak. Investeer in het werven van coaches, 

ambassadeurs, en kwartiermakers. Neem dit op in de begroting, met beperkte vrijwilligersinzet is het 

niet mogelijk om een lange termijn aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Zorg voor duurzame 

inzetbaarheid (boeien en groeien) en voor balans in het team waar ruimte is voor verschillende talenten 

en competenties. 

De samenwerking met uitvoerende bedrijven is van groot belang. Werk aan een lokaal/regionaal 

netwerk van partnerbedrijven, bouwbedrijven, aannemers, installateurs, adviseurs, en intermediairs 

(energieloket). Afspraken over kwaliteitseisen, uitvoeringsstandaarden, minimale certificering, en 

doorlooptijden zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen. Vanuit een gedeelde betrokkenheid kan een 

bewonersgerichte aanpak slagen. 

 

 

  



   info@hoom.nl   -  Veemarktplein 41 te Utrecht  –  088 006 2099  

 

Campagnes die aanzetten tot verduurzaming 

Fase 2 is het uitrollen van wervende campagnes om je boodschap en aanbod te communiceren. 

Door bewoners te informeren en te verleiden. Dit kan via gerichte intensieve acties of met een 

doorlopend aanbod. Met collectieve inkoopacties of met acties gericht op het adviseren van 

bewoners. Door online en offline aanwezigheid. Werk samen met het energieloket, of neem het 

energieloket over. Na een gebiedsanalyse ga je wijk- en doelgroepgericht te werk.  

Er zijn grofweg drie type campagnes: 

▪ Collectieve inkoop: het organiseren van een collectief aanbod van bepaalde maatregelen 

(collectief inkopen). Met name geschikt in uniforme wijken/gebieden waar bepaalde 

maatregelen breed toepasbaar zijn. Op basis van een deskundige analyse van een geschikte 

voorbeeldwoning.  

▪ Energieadviezen: het organiseren van een (wijk)actie met de focus op adviezen. Van 

keukentafel-gesprekken tot NOM-adviezen, afhankelijk van je doelgroep en beschikbare 

capaciteit. Vanuit het advies kan verder worden gegaan naar uitvoering van maatregelen. Met 

name geschikt in minder uniforme wijken/gebieden.  

▪ Doorlopend aanbod/energieloket: doorlopend beschikbaar voor individuele bewoners. 

Digitaal via je website, of fysiek via een winkel of inloopspreekuur. 

Uiteraard is het steeds maatwerk en zijn combinaties van diverse onderdelen mogelijk. Ook zijn er 

innovatieve aanpakken voor VvE’s, nul-energiewoningen of complexere woningtypes. Daarnaast zijn er 

specifieke thema’s en doelgroepen: denk aan een aanpak rond monumenten of beschermd 

stadsgezicht, of een aanpak met een financieringsconstructie.  

Met een goed aanbod willen we bewoners bereiken. In de voorbereiding maken we een gebiedsanalyse 

voor inzicht in de samenstelling van het werkgebied: qua type woningen en qua bewonersgedrag. Met 

een wijkanalyse wordt verder ingezoomd in de wijk. Een representatieve voorbeeld woning is van groot 

belang voor een succesvolle start van een campagne. Je hebt ze nodig om bedrijven en wijkbewoners 

mee te krijgen. Je zorgt ervoor dat de boodschap en het aanbod van campagnes aansluiten bij de 

behoefte/vraag. 

Met wervende campagnes informeer je en activeer je bewoners. Je zorgt voor “reuring in de wijk”. Je 

gaat aan de slag: wijkgericht of doelgroepgericht; met een intensieve campagne of met een doorlopend 

aanbod; met de focus op online of juist door fysieke aanwezigheid. We verstrekken informatie op 

bewonersavonden, inloopspreekuren, of door voorbeeldwoningen te benutten. Creatieve marketing 

ondersteunt de campagne. Welke boodschap spreekt bewoners aan? 

Met een draaiboek kun je campagnes gestructureerd organiseren, en met bewezen tips & tricks zorg je 

voor promotie en enthousiasme. Heb je de aandacht getrokken van een bewoner? Mooi, dan is de 

klantreis naar een energiezuinige woning begonnen. 
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Ontwerp de klantreis  

Fase 3 is het uitvoeren van de klantreis. De meerwaarde van de lokale en coöperatieve aanpak 

is de intensieve bewonersbegeleiding (“van a tot z”) bij het treffen van maatregelen. En dit 

uiteindelijk koppelen aan de doelstelling om te komen tot een klimaatneutrale wijk en woning. 

Vertrouwen, kwaliteit en onafhankelijk advies zijn de kernwaarden. Teken de klantreis uit.  

De klantreis1 is het traject dat een bewoner doorloopt: van oriëntatie tot oplevering. Het geloof is dat 

een succesvolle aanpak moet bestaan uit een klantreis (of bewonersreis) waarin een bewoner in alle 

fases begeleidt wordt. Dit is cruciaal om bewoners in beweging te krijgen, en om ook daadwerkelijk de 

stap te zetten naar energiebesparende maatregelen, en uiteindelijk naar een klimaatneutrale woning. 

 

De bewonersbegeleiding kan een behoorlijke impact hebben op je capaciteit: bellen, mailen, en regelen. 

Teken daarom de klantreis uit: hoe zien de verschillende stappen eruit? wanneer en hoe ben je 

bereikbaar? En wie doet wat? Een coördinator is belangrijk. Na een intake volgt een 

energiebespaaradvies (van een keukentafelgesprek tot een professioneel advies). Met coaches en 

ambassadeurs kun je met laagdrempelige keukentafelgesprekken een hoop bewoners indicatief advies 

geven. Voor professioneel advies zijn er varianten die oplopen in prijs en detail. Hoom ondersteunt met 

verschillende adviestools en formats. 

Afhankelijk van je ambitie en capaciteit begeleidt je bewoners in meer of mindere mate in het 

offerteproces. In de uitvoering is het aan de uitvoerende bedrijven. Zij hebben de contractrelatie met de 

bewoner, en staan garant voor een goede uitvoering en voor de prestatie van de gerealiseerde 

maatregel. Als coöperatie heb je een contactrelatie met de bewoner: je kunt ondersteunen en 

bemiddelen indien nodig. Met de experts van Hoom sta je sterk bij vragen/klachten over de uitvoering. 

Kwaliteitscontrole op de uitvoering is een (optionele) dienst die je kunt aanbieden. Let wel: je geniet het 

vertrouwen van bewoners: aanbevelingen en adviezen zijn dus niet vrijblijvend. 

De administratie van de klantreis houd je bij in een klantvolgsysteem (CRM). Econobis is een op maat 

gemaakt systeem dat deze klantreis faciliteert. Dit klantvolgsysteem ondersteunt en versterkt de aanpak 

(die natuurlijk draait om persoonlijk contact en “aanwezig in de wijk”). Nazorg is een belangrijk onderdeel 

van de bewonersbegeleiding: om met bewoners te evalueren hoe het traject is verlopen, en om 

bewoners te inspireren/verleiden om vervolgstappen te nemen.  

                                                           
1 De klantreis energiebesparing is het (emotionele) besluitvormingstraject van bewoners, waarop je als organisatie gericht kunt 

aangrijpen met je dienstverlening zodat woningeigenaren beter gestimuleerd en ondersteund worden in hun reis naar een 

energiezuinige woning. De klantreis is een serie van beslissingen van de bewoner, waarbij de woningeigenaar actief 

ondersteund kan worden bij het zetten van een volgende stap naar het realiseren van een energiezuinige woning.  
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