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1.1 Situatieschets 
In Nederland is sprake van een landsdekkende structuur van energieloketten 

en allianties (hierna 'regionale aanpak'), die de woningeigenaar helpen bij 

het voorbereiden en uitvoeren van energiebesparende maatregelen in en 

aan zijn of haar woning. Deze structuur is in de periode 2014-2016 ontstaan, 

mede met de financiële steun (circa € 15 miljoen) van het Ministerie van BZK, 

in het kader van het Nationaal Energie Akkoord. VNG heeft in drie jaar tijd 

een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van de regio's met kennis 

en expertise en met het (mede) activeren van het netwerk van relevante 

partijen.  Veel regio’s en gemeenten hebben de financiering van deze 

“regionale aanpakken” extra ondersteund. Daarbij is een breed pallet 

ontstaan van financieringsconstructies: 'traditionele' co-financiering met 

eigen middelen, een bijdragen van bedrijven en/of deelnemers, een 

financiële bijdrage achteraf op basis van resultaat, et cetera.  Zoals het er nu 

uitziet zal vanaf medio 2017 de financiële bijdrage vanuit het Ministerie 

eindigen. VNG heeft een onderzoek gehouden onder de 29 regio's waaruit 

bleek dat de financiering en langjarige borging in veel regio's nog een 

belangrijk punt van aandacht is. Tegelijkertijd leert de ervaring dat dit type 

initiatieven een relatief lange opstarttijd kennen, alvorens er van de vruchten 

kan worden geplukt. Stabiliteit en continuïteit zijn daarmee van groot belang.  
 

1.2 Inzicht in best practices belangrijk 
VNG en de regio’s willen graag leren van de opgedane ervaringen van de 

afgelopen periode aan de hand van goede voorbeelden. Om die reden heeft 

VNG KplusV verzocht in beeld te brengen welke constructies er zoal zijn 

gekozen voor de financiering van de “basisstructuur” van de regionale 

aanpak die zich richt op energiebesparing bij koopwoningen en wat de 

                                                                 
1 Deze cases zijn door de VNG aangedragen en kunnen niet als statistisch representatieve groep 

worden beschouwd. 

motivatie daarvoor is. Ook heeft VNG aan KplusV gevraagd haar eigen kennis 

met dit soort vraagstukken in te brengen. Hiermee ontstaat inzicht in de 

succesfactoren en knelpunten bij de diverse financieringconstructies. Deze 

informatie kunnen regio's gebruiken om hun eigen financieringsconstructie 

verder te verbeteren. 

Het in kaart brengen van financieringsconstructies en de achterliggende 

succesfactoren en knelpunten, is gebeurd aan de hand van interviews met 

zes publieke of publiek/private regionale aanpakken1 (zie Bijlagen). Voor elke 

regionale aanpak zijn de volgende aspecten onderzocht:  

• De organisatie (o.a. rechtsvorm). 

• De financieringsvorm (o.a. financieringsbronnen). 

• Het geleverde aanbod (o.a. online en offline aanbod). 

• De geboekte resultaten (o.a. impact en conversie). 

• Kritische succesfactoren. 

 

De resultaten zijn aangevuld met informatie uit interviews met twee 

commerciële dienstverleners (leveren diensten aan regionale aanpakken, 

deze partijen worden in dit rapport aangeduid als 'dienstverleners'), met 

informatie uit publieke bronnen, met input vanuit de VNG en met feedback 

op de resultaten van een focus group vanuit zes regio's. In dit rapport 

worden de diverse financieringsbronnen die beschikbaar zijn voor regionale 

aanpakken uiteengezet, waarna er wordt ingezoomd op diverse 

financieringsconstructies met deze bronnen (hoofdstuk 2). Daarna worden 

de succesfactoren en knelpunten beschreven van de ondervraagde regionale 

aanpakken (hoofdstuk 3). Het rapport wordt afgesloten met een aantal 

conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4).  

1 Inleiding 
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2.1 Veel voorkomende financieringsvormen 
Uit onze inventarisatie blijkt dat de financiering van regionale aanpakken 

geen eenvoudige opgave is, omdat er meerdere financieringsbronnen 

aangesproken dienen te worden die vaak geen van allen de gehele aanpak 

willen financieren. De oplossing is een financieringsmix vanuit meerdere 

financieringsbronnen, vaak zowel publiek als privaat. Onderstaand overzicht 

geeft een beeld van de meest gebruikte financieringsbronnen (zie ook Figuur 

1). 

 

2.1.1 Gemeenten 

Gemeentelijke financiële bijdragen vormen de meest voorkomende bron 

voor regionale aanpakken (vaak grotendeels vanuit de BZK-middelen die via 

de VNG beschikbaar zijn gesteld). Naast een eventuele eigen financiële 

bijdrage ondersteunen gemeenten vaak ook in natura (inzet van een 

regiocoördinator of in de vorm van marketing en communicatie). De hoogte 

van de gemeentelijke bijdrage is meestal afhankelijk van de grootte van de 

gemeente en wordt per gemeente vastgesteld, ook als een regionale aanpak 

in samenwerkingsverband wordt georganiseerd. De verschillende 

financieringswijzen zijn: 

• Bijdrage direct gekoppeld met beschikbare VNG-middelen. 

• Vergoeding per inwoner (bijvoorbeeld € 1 per jaar per inwoner). 

• Gestaffelde prijzen op basis van aantal wooneenheden (bijvoorbeeld. € 2 

per woning). 

  

Een andere variatie in de financieringswijze is een verdeling tussen een 

basisvergoeding van alle gemeenten voor de loketfunctie en een vergoeding 

indien een gemeente aanvullende diensten vraagt binnen een regionale 

aanpak (deze laatste worden dan alleen gefinancierd wanneer gemeenten 

daar meerwaarde zien voor een regionale aanpak). Zo werken sommige 

dienstverleners die door de regio worden ingeschakeld met een 'menukaart' 

model. Voorbeelden van aanvullende diensten zijn: 

• lokaal georganiseerde wijkaanpakken; 

• trainingen voor wooncoaches; 

• on- en offline mediacampagnes; 

• gezamenlijke inkoopacties; 

• afkoop van gevraagde gemeentelijke ureninzet (i.p.v. een natura bijdrage 

stelt een gemeente dan een grotere financiële bijdrage ter beschikking); 

• 'retargetting' en nazorg om conversie te verhogen (vergoeding per extra 

inzet op al eerder benaderde bewoners). 

 

2.1.2 Provincies 

Hoewel de algemene stellingname van veel provincies is dat de financiering 

van de regionale aanpakken een aangelegenheid is van de gemeenten, 

hebben diverse provincies een financiële bijdrage geleverd aan (de 

totstandkoming van) regionale aanpakken, omdat zij de impact en 

meerwaarde zien van deze aanpakken. Verschillende regio's zijn in gesprek 

met de provincie voor een bijdrage in de toekomst, maar hierover zijn nog 

geen besluiten genomen. Vaak wordt provinciale financiering gekoppeld aan 

gemeentelijke cofinanciering.  

 

2.1.3 Uitvoerders 

Onder uitvoerders worden de leveranciers en uitvoerders van de 

energiebesparende maatregelen verstaan. Via de loketfunctie binnen de 

regionale aanpak komen de woningeigenaren in contact met de 

verschillende partijen bij wie zij vervolgens een offerte kunnen opvragen. 

Hierdoor is een regionale aanpak van toegevoegde waarde voor de (lokale) 

2 Financieringsvormen 
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uitvoerder. De manier hoe regionale aanpakken hier (wel of niet) een 

vergoeding voor vragen is zeer verschillend, een aantal bekende voorbeelden 

zijn: 

• een vergoeding (ook wel kick-back fee of succes fee) van 3-7% over de 

omzet die een dienstverlener maakt per aangedragen lead; 

• abonnementsvorm om opgenomen te worden op de lijst van 

dienstverleners actief voor de regionale aanpak; 

• een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de doorontwikkeling van de 

regionale aanpak. 

 

2.1.4 Bewoners 

Bij sommige regionale aanpakken wordt een bijdrage gevraagd van inwoners 

van een gemeente. Deze bijdrage is dan direct gekoppeld aan een dienst die 

door de inwoner afgenomen wordt. De meest voorkomende variant is een 

afname van een energieadvies. Een bewoner betaalt voor het bezoek van 

een adviseur en voor een maatwerkadvies met aanbevelingen voor 

energiemaatregelen. Waar in sommige regio’s deze diensten gratis 

aanbieden wordt bij andere  regio’s een prijs gerekend variërend tussen de € 

35 en € 250. Soms is dit inclusief actieve matching met uitvoerders en 

ondersteuning in het vergelijken van offertes. 

 

2.2 Kansen voor financieringsvormen die worden onderzocht 
Op het moment zijn meerdere regio’s in gesprek met banken om 

samenwerking te verkennen. De genoemde mogelijke 

samenwerkingsvormen zijn: 

• Een bank neemt informatie van de regionale aanpak op in communicatie 

aan haar bestaande klanten als aanvullende dienstverlening naar die 

klant. 

• Voor het financieren van energiemaatregelen is soms een lening nodig, 

informatie hierover kan via de regionale aanpak beschikbaar worden 

gemaakt. Er wordt onderzocht of hier een "leadfee" tegenover kan staan. 

 

2.3 Andere mogelijkheden voor financieringsvormen en 
constructen 
Naast bovenstaande veelgebruikte financieringsbronnen hebben wij een 

aantal kansen voor financieringsbronnen geïdentificeerd die mogelijk in de 

toekomst ingezet kunnen worden voor het financieren van regionale 

aanpakken.  

 

2.3.1 Kostenbesparing door interregionale samenwerking 

Samenwerking tussen regio's en gemeenten levert een schaalvoordeel, met 

name bij de online-zijde van de regionale aanpak, wat leidt tot een 

efficiëntievoordeel en kostenbesparing. 

 

Figuur 1. Alle financieringsbronnen schematisch weergegeven 
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2.3.2 Inzet op samenwerking met netbeheerders 

Er zijn al regio's waar in de regionale aanpak samen wordt gewerkt met 

netbeheerders. Deze partijen hechten waarde aan (direct) contact met 

bewoners en gebruiken een regionale aanpak ook als marketingtool. De inzet 

die zij leveren is momenteel is natura, maar een variant waarbij er ook een 

financiële bijdrage wordt geleverd is het onderzoeken waard. 

 

2.3.3 Ander verdienmodel bewoners 

De bewoners wordt nu vaak een vast bedrag voor advies gevraagd. Er kan 

onderzocht worden of bewoners op basis van succes willen betalen, 

bijvoorbeeld door een aantal jaar een percentage van de besparing af te 

dragen aan een regionale aanpak. Dit is een variant van het aanbod van 

ESCo's, die eventueel ook als dienstverleners aan gesloten kunnen worden, 

om dit nieuwe verdienmodel makkelijker in te voeren. 

 

2.3.4 Koppeling met andere dienstverlening (one-stop-shop) 

De adviesvraag van bewoners voor verduurzaming valt vaak samen met 

andere hulpbehoeften. Zo pakt een bewoner die verduurzaamt vaak ook 

andere punten van het huis aan. Een voorbeeld is de beveiliging van het huis. 

Wanneer een regionale aanpak ook op dit vlak advies kan geven, ontstaat er 

ruimte voor een ruimere business case, omdat er meer bewoners 

aankloppen en er een grotere variatie aan dienstverleners (inclusief kick-back 

fee) gekoppeld kan worden aan de aanpak. 

 

2.3.5 Europese cofinanciering 

Er zijn op Europees niveau middelen beschikbaar voor verduurzaming. Deze 

'potten' zouden wellicht aangesproken kunnen worden voor cofinanciering 

op het niveau van de gemeente of op het niveau van de regionale aanpak. 

 

2.3.6 Waardecreatie door middel van database 

De database van klanten heeft waarde. Het is van groot belang dat hier op 

een juiste manier mee wordt omgegaan, maar in overleg (bijvoorbeeld via 

een opt-in model, waarbij expliciet toestemming wordt gegeven dat deze 

gegevens gebruikt mogen worden) zou deze data tegen betaling gedeeld 

kunnen worden met bijvoorbeeld (duurzame) energieleveranciers. 

 

2.3.7 Social impact bonds 

Het financieren van de regionale aanpakken kan ook worden vormgegeven 

via een Social Impact Bond, bijvoorbeeld op het niveau van een regio of 

gemeente. Private partners financieren (een deel van) een regionale aanpak, 

en krijgen een rendement van publieke partijen in het geval de doelstellingen 

van een aanpak bereikt worden. Dit is een mogelijk construct om 

bijvoorbeeld banken aan te haken bij de financiering. Social Impact Bonds 

worden nu veelal ingezet voor impact op de sociale economie, maar zijn ook 

uitermate geschikt om in te zetten voor een duurzame economie 

 

2.3.8 Samenwerking met fondsen 

In verschillende regio's zijn fondsen opgezet voor het financieren (leningen, 

subsidies, e.d.) van de energietransitie. Voor deze fondsen is 

uitvoeringscapaciteit nodig om financieringskansen (projecten en 

woningeigenaren) te vinden. Er is gedeeltelijke overlap in deze 

uitvoeringscapaciteit en de regionale aanpakken. Samenwerking tussen 

fondsen en regionale aanpakken kan efficiëntie- en synergievoordelen 

bieden. Dit kan kostenbesparing met zich meebrengen of een 

financieringsstroom wanneer een regionale aanpak een deel van de functie 

van het fonds overneemt tegen een vergoeding. Dit soort samenwerkingen 

zijn gangbaar bij andere (publieke investerings)fondsen.  
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2.4 Overzicht van diverse structuren 
Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4 zijn schematische weergaven van diverse 

actieve en veelvoorkomende financieringsconstructies op basis van de 

genoemde financieringsbronnen in paragraaf 2.1. 

 

• Financieringsconstructie 1 (Figuur 2) combineert de meeste 

financieringsbronnen. Er wordt financiering aangetrokken bij gemeenten 

en de provincie. Veelal worden in deze constructen de middelen van 

VNG/Rijk gebruikt in de operationele uitvoer van de regionale aanpak in 

2017. Na 2017 is vooralsnog geen zicht op deze financieringsbron. Private 

inkomsten worden gegenereerd middels een kick-back fee vanuit 

uitvoerders, die naar de dienstverlener gaat in het geval zij de meeste 

werkzaamheden verrichten of worden verdeeld tussen de regionale 

aanpak en de dienstverlener wanneer er door beide partijen activiteiten 

worden uitgevoerd die direct leiden tot de deal tussen bewoner en 

uitvoerder. Ook betalen uitvoerders additioneel of in plaats van de kick-

back fee een vergoeding per jaar om verbonden te zijn aan de 

dienstverlener of aan de regionale aanpak  (abonnement of vrijblijvende 

bijdrage). 

• Financieringsconstructie 2 (Figuur 3) combineert dezelfde publieke 

bronnen als financieringsconstructie 1, maar genereert geen private 

inkomsten die door de regionale aanpak worden gebruikt. De 

dienstverlener genereert wel private inkomsten, maar mag deze zelf 

houden. Dit zou kostenbesparend moeten zijn voor de regionale aanpak, 

mits de dienstverlener minder kosten doorrekent aan de regionale 

aanpak wanneer zij meer private inkomsten genereert. 

• Financieringsconstructie 3 (Figuur 4) is een constructie zonder 

dienstverleners en zonder bijdrage van de provincie (ook Rijks-/VNG-

middelen zijn in deze financieringsconstructie niet meegenomen in 

2017). Het idee is dat een bijdrage van de gemeente samen met de 

gegenereerde private middelen voldoende is om uit de kosten te komen. 

 

 

 
 

Figuur 2. Financieringsconstructie 1: Deze constructie heeft enerzijds een brede 
publieke bijdrage en een verdeling van private inkomsten tussen de regionale aanpak 
en de dienstverleners, afhankelijk van wie de activiteiten uitvoert. Deze variant wordt 
ook uitgevoerd met meerdere dienstverleners onder de regionale aanpak. 
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Figuur 3. Financieringsconstructie 2: Deze constructie bestaat uit alleen een publieke 
bijdrage aan een regionale aanpak. Alle private inkomsten zijn voor dienstverlener 
met daarbij de verwachting dat deze inkomsten uiteindelijk kostenbesparend werkt 
doordat het dienstverlener haar diensten tegen een lager tarief kan gaan aanbieden. 

 

 

 
Figuur 4. Financieringsconstructie zonder inhuur van een dienstverlener, waarbij de 
private bijdrage volledig naar de regionale aanpak stromen en de uitvoer volledig bij 
het regionale aanpak ligt. 
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2.5 Financieringsbronnen en kosten tot 2017 
De beschreven structuren in paragraaf 2.4 zijn veelal gedurende 2016 tot 

stand gekomen. Dit betekent dat de geldstromen zoals beoogd vaak nog 

gerealiseerd dienen te worden. Het is zodoende goed om dit in de context te 

plaatsen van de inkomsten en uitgaven tot 2017. Uit onderzoek van de VNG 

blijkt dat tot 2017 gemiddeld slecht 22% van de financiering voor de 

regionale aanpakken bestond uit middelen anders dan die van  Rijk/VNG (zie 

Figuur 5).  

  
Figuur 5. De gemiddelde verhouding tussen de eigen inbrengen van de regio's 
(inclusief alle gegenereerde inkomsten) en de financiering vanuit de Rijks-/VNG-
middelen. 

De financiering is met name besteed aan het vormgeven van het digitale 

energieloket (ca. 37% van het budget) en de regio coördinatoren (ca. 26%).  

Daarnaast zijn er met name middelen gebruikt voor de vergoeding van 

energiecoöperaties en voor marketing en communicatie (zie ook Figuur 6). 
                                                                 
2 Bij gelijke kosten. Er is geen reden om aan te nemen dat (op de investeringen in de opstartfase 

na) de kosten voor een regionale aanpak lager zullen worden. 

Dit is het algemene beeld. Merk op dat er grote verschillen kunnen zijn 

tussen regio’s. Er zijn ook regio’s waar een groot deel van de middelen wordt 

besteed aan de regiocoördinator (externe inhuur), of bijvoorbeeld een 

uitgebreid energieloket dat wordt ingekocht bij een externe dienstverlener. 

 
Figuur 6. De gemiddelde verdeling tussen diverse kostenposten per regionale aanpak.  

Uit Figuur 5 wordt duidelijk dat het verschil tussen de realisatie en de 

financieringsconstructies zoals weergegeven paragraaf 2.4 groot is. Er is in de 

realisatie een grote afhankelijkheid van de bijdrage van het Rijk/VNG en dat 

betekent dat de bijdrage vanuit andere financieringsbronnen flink toe 

moeten nemen wanneer de bijdrage van het Rijk/VNG niet langer 

beschikbaar is. 2 Hieruit kan worden geconcludeerd dat het vormgeven en 

het (financieel) succesvol uitvoeren van de regionale aanpak met de nieuwe 

financieringsstructuren geen eenvoudige opgave is. 
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Op basis van onze inventarisatie hebben wij de belangrijkste succesfactoren 

en knelpunten geïdentificeerd. Dit hoofdstuk geeft hiervan een overzicht. 

 

3.1 Succesfactoren 
3.1.1 Organisatie 

• Juridische entiteit 

Een samenwerkingsovereenkomst van alle betrokken partijen maakt dat 

een regionale aanpak een stevige en bestendige relatie legt met de regio. 

Partijen werken samen om impact te realiseren in plaats van met elkaar 

te concurreren. Dit betekent dat de mogelijkheid ontstaat om middelen 

efficiënt in te zetten. Een belangrijk aandachtspunt is de zeggenschap 

binnen de regionale aanpak. In de praktijk blijkt dat diverse regio's met 

dezelfde oplossing komen: een stichting met een bestuur dat de 

stakeholders representeert. Een ander voordeel van deze juridische 

entiteit is dat een stichting een duidelijke onafhankelijke positie in de 

markt kan innemen en kan fungeren zonder winstoogmerk. 

 

• Efficiëntie 

Het onderzoek laat zien dat de business case van een regionale aanpak, 

ook in de meest positieve prognoses, niet ruim is. Dit betekent dat de 

inrichting van een aanpak lean, mean en efficiënt dient te zijn. Diverse 

activiteiten dragen hieraan bij, waaronder automatisering in IT-

infrastructuur (van campagne tot klantvolgsysteem), inzet van 

vrijwilligers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

schaalvoordelen. 

 

• Rol van de gemeente 

De rol van gemeenten is van groot belang voor het slagen van een 

regionale aanpak. Zonder een goede borging binnen een gemeente 

ontstaat er een te groot gat tussen bewoner en regionale aanpak. Alleen 

wanneer er commitment is vanuit een gemeente om een aanpak 

succesvol te maken kan er gesproken worden van een goede borging. Zo 

is in de communicatie naar de inwoners en ‘branding’ van de regionale 

aanpak een breed gedragen en eenduidige boodschap vanuit de 

gemeente(n) en de energieloketten van groot belang. Daarnaast hebben 

gemeenten als publieke partij ook een belangrijke rol in het borgen van 

de commerciële onafhankelijkheid van een regionale aanpak.  

 

• Samenwerkingsovereenkomsten met uitvoerders 

(Lokale) uitvoerders voeren de duurzaamheidsmaatregelen uit voor de 

woningeigenaren. Wanneer er geen goede samenwerking is tussen een 

regionale aanpak en dienstverleners, verlaagt dit de conversie van advies 

naar het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast levert dit 

een risico op in een mogelijke verdienlijn (zie 3.1.2) en ontstaat het risico 

dat dienstverleners na het groene advies vanuit een regionale aanpak 

alsnog een grijze oplossing implementeren bij woningeigenaren. 

 

3.1.2 Financieringsvorm 

• Financieringsvormen moeten worden gecombineerd 

Het langjarig financieren van regionale aanpakken lijkt alleen mogelijk 

door meerdere financieringsbronnen te combineren. Wanneer slechts op 

één financieringsbron wordt geleund (of dit nu een publieke bijdrage is 

van een gemeente of een afdracht van dienstverleners), is de 

financieringsvraag vaak te groot en zodoende erg onzeker. Het 

combineren van diverse vormen zorgt voor stabiliteit in de financiering, 

onder andere omdat partijen commitment naar elkaar uitspreken.  

 

 

3 Succesfactoren en knelpunten 
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3.1.3 Geleverde aanbod 

• Online én offline beschikbaarheid 

Het creëren van impact werkt het beste wanneer woningeigenaren van 

eerste oriëntatie tot en met implementatie ondersteund kunnen worden 

via een regionale aanpak. Het hebben van alleen een online 

aanwezigheid en het online doorspelen van leads blijkt in de praktijk veel 

minder succesvol dan een aanbod van online- en offlinedienstverlening.  

Fysieke aanwezigheid van adviseurs en directe matching tussen 

woningeigenaar en dienstverlener verhogen de impact van een regionale 

aanpak. 

 

• Samenwerking met private platforms lijkt succesvol 

De samenwerking met private partijen die (een deel van) de 

werkzaamheden voor een regionale aanpak op zich nemen (tegen een 

commerciële vergoeding), werkt tot op heden naar verwachting. Een 

aandachtspunt is dat het aanbod van een private partij niet als een totale 

vervanging van de regionale aanpak gezien moet worden. Naast het 

aanbod van de private partijen is de borging met lokale partijen 

(gemeenten én uitvoerders) van cruciaal belang voor het succes van een 

regionale aanpak. 

 

• Onafhankelijk advies 

Zowel de klanten van de regionale aanpak als de uitvoerders van de 

maatregelen hechten veel waarde aan een onafhankelijke positie van de 

regionale aanpak. Klanten willen verzekerd zijn dat het advies en de 

begeleiding van een regionale aanpak in hun belang is en neutraal staat 

ten opzichte van de verschillende maatregelen en hun leveranciers. De 

uitvoerders willen ook graag een 'level playing field'. 

 

3.1.4 Geboekte resultaten 

Meetbaarheid resultaten 

Het gebruik maken van goede backoffice systemen waarmee 

klantcontact kan worden gemonitord is erg belangrijk in de slag naar een 

meer efficiënte regionale aanpak (zo is dankzij een goede monitoring de 

conversie van klanten hoger, wordt alle correspondentie goed 

gearchiveerd waardoor kan er snel en adequaat gereageerd worden, en 

zijn alle verkoopcijfers/matches inzichtelijk).  

 

3.1.5 Overige succesfactoren 

• Continuïteit regionale aanpak 

Vanwege de complexe financieringsstructuren binnen de regionale 

aanpakken en het daarmee samenhangende stakeholdermanagement is 

het van belang dat partijen ervan op aan kunnen dat de regionale aanpak 

langjarig is gegarandeerd. Met name uitvoerders zien door de steeds 

veranderende financieringen andere initiatieven ontstaan waarbij zij zich 

kunnen aansluiten. Dit schaadt het vertrouwen. Langdurig commitment 

en daarmee continuïteit van een regionale aanpak is daarmee een grote 

factor in het succes. 

 

3.2 Knelpunten 
3.2.1 Organisatie 

• Eenduidige visie regionale aanpakken 

Het bij elkaar brengen van de diverse stakeholders is een flinke uitdaging. 

Diverse partijen geven aan dat gebrek aan eenduidig publiek beleid 

hierbij een negatieve impact heeft op het samenbrengen van 

stakeholders. Zo zien niet alle provincies het belang van regionale 

aanpakken in en nemen zij maatregelen die soms niet versterkend zijn 

voor de al opgebouwde structuur. 

 

• Impact van energiecoöperaties 

Hoewel het succes van een regionale aanpak afhangt van het binden van 

alle stakeholders, kan de mate van professionaliteit van lokale 

energiecoöperaties een flinke impact hebben in de totstandkoming van 

samenwerkingen. Gemeenten kunnen niet ervan op aan dat de 
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aanwezigheid van een energiecoöperatie of burgerinitiatief al voldoende 

is om impact te genereren. De vrijwilligers moeten intensief bijgestaan 

worden door medewerkers van de gemeente of professionals en worden 

getraind. De professionalisering en opschaling van energiecoöperaties is 

een kans die mogelijk op landelijk of provinciaal niveau opgepakt kan 

worden. 

 

• Samenwerking met uitvoerders 

Veel regionale aanpakken vinden het belangrijk dat lokale 

dienstverleners zich kunnen aansluiten bij de regionale aanpak (mits zij 

voldoen aan een aantal minimumvereisten).  

Tegelijkertijd is het ook van belang dat lokale dienstverleners een kick-

back fee betalen aan de regionale aanpak wanneer zij gematcht worden 

met bewoners die omzet bij hen genereren. De aanwezigheid en de 

hoogte van deze fee is soms een knelpunt. Niet alle bedrijven willen 

meewerken aan deze fee. Een oplossing uit de praktijk is het aanhaken 

van een paar enthousiaste uitvoerders, waarna een deel van de markt zal 

volgen.  

Een andere uitdaging is de 'creativiteit' van bewoner en uitvoerder als 

het gaat om de kick-back fee. Het kan voor beide voordelig zijn om de 

regionale aanpak niet te informeren over de deal. In het geval regionale 

aanpakken hierachter komen worden er soms maatregelen getroffen, 

met als meest extreme variant het niet meer aanbevelen van bewoners 

bij die uitvoerder. Een andere oplossing zou het contractueel vastleggen 

zijn van deze afspraak, zoals gebruikelijk in de private wereld. Dit is tot op 

heden niet in de praktijk gebracht uit angst dat dit uitvoerders afschrikt. 

 

3.2.2 Financieringsvorm 

• Publieke financiering is een must 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat alle regionale aanpakken op dit 

moment afhankelijk zijn en blijven van een vorm van publieke 

financiering (een aantal partijen geeft aan te verwachten dat er regionale 

aanpakken omvallen wanneer publieke financiering verdwijnt). Het ligt 

niet in de lijn der verwachting dat dit op korte of middellange termijn 

verandert. Deze publieke financiering biedt ook een kans, want dankzij 

een publieke bijdrage kan een gemeente de onafhankelijke positie van 

een regionale aanpak garanderen.  

 

• Werkkapitaal 

Het werken met resultaat gebonden vergoedingen zoals kick-back fees 

heeft een negatief effect op de schaalbaarheid van een regionale aanpak. 

De kosten gaan hier ruim voor de baten uit en dat betekent dat regionale 

aanpakken moeten temperen in hun acquisitieactiviteiten om het aantal 

aanvragen behapbaar te houden.  

 

3.2.3 Geleverde aanbod 

• Inzet adviseurs 

Offline aanwezigheid door middel van adviseurs bepaalt voor een 

belangrijk deel het succes van een regionale aanpak. Het inzetten van 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers is bijvoorbeeld 

een manier om regionale aanpak kosteneffectief operationeel actief te 

laten zijn. Wel vragen meerdere partijen zich af in hoeverre zo’n situatie 

houdbaar is en blijft op de langere termijn. Dit is een aandachtspunt. 

 

3.2.4 Geboekte resultaten 

• Duurzaamheidsimpact niet altijd in beeld 

Op dit moment is het voor veel (niet alle) regionale aanpakken 

onduidelijk welke impact zij maken op de verduurzaming van het 

woningenbestand. Dit is in eerder onderzoek ook al aangekaart. Hierbij is 

ook het korte trackrecord van de regionale aanpakken in Nederland een 

obstakel, nog niet alle aanpakken zijn dermate lang actief dat impact nu 

al gemeten kan worden. 
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3.2.5 Overige knelpunten 

• Marktverstoring 

Een grote uitdaging voor veel gemeenten is de positie die zij met 

deelname aan de regionale aanpakken innemen ten opzichte van de 

markt. Hoewel iedere gemeente hier anders naar kijkt, zijn er meerdere 

oplossingsrichtingen om hier mee om te gaan. Het oprichten van een 

stichting die de belangen van stakeholders vertegenwoordigt is een 

vorm. Een andere vorm is om te kiezen voor het grotendeels uitbesteden 

van de regionale aanpak aan een dienstverlener.  
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4.1 Conclusies 
• Het financieren van de regionale aanpak is complex en kan alleen 

(financieel) succesvol zijn wanneer er een mix van publieke en private 

financieringsbronnen gekoppeld is aan de uitvoering. Hiermee kan de 

meerjarige continuïteit van een regionale aanpak gegarandeerd worden. 

• Zelfs met een goede financieringsmix moet de uitvoering op een 

(kosten)efficiënte manier worden georganiseerd vanwege de dunne 

business case. 

• Er is een rijke variatie aan regionale aanpakken. Dit heeft voor- en 

nadelen. Voordelen zijn bijvoorbeeld het behouden van een couleur 

lokale en de totstandkoming van breed gedragen oplossingen door 

samen met diverse stakeholder tot een aanpak te komen. Nadelen 

ontstaan wanneer de oplossing onvoldoende efficiënt is of er kansen 

worden gemist. Met name op dit laatste vlak is op korte termijn een 

voordeel te halen. Wanneer iedere regio de meest effectieve vorm van 

een financieringsconstruct inzet, ontstaat er snel een betere business 

case. Het uitwisselen van deze kennis gebeurt nog onvoldoende. 

 

4.2 Aanbevelingen 
• Voor het succesvol financieren van de regionale aanpak zijn meerdere 

oplossingen beschikbaar die tot een (financieel) succesvolle regionale 

aanpak leiden. Er zijn al veel acties in gang gezet (met name in de 

afgelopen 12 maanden) en vanwege de beperkte (financiële) middelen 

voor deze aanpakken en het belang van continuïteit in de markt raden wij 

aan om de huidige activiteiten voort te zetten en daarop voort te 

bouwen. Dit betekent geen ‘one size fits all’-oplossing, maar het 

uitbouwen van de huidige basis met de best practices uit de diverse 

regio’s, om zo de business case per regio te verbeteren. De belangrijkste 

aandachtspunten bij het invoeren van best practices zijn: 

• Volledig benutten van een financieringsbron (zo constateren wij  een 

grote variatie in bewonersbijdrage, hieruit kan geconcludeerd worden 

dat sommige regio’s als het ware “inkomsten mislopen” door een te 

lage bijdrage te vragen). 

• Alle financieringsbronnen die er zijn gebruiken (in hetzelfde voorbeeld 

van de bewoner, als er nu geen bijdrage gevraagd wordt, dienen 

regionale aanpakken te onderzoeken op welke manier zij deze wel 

kunnen vragen). 

• Efficiënte werkmethodes inzetten (zo zijn er op het gebied van advies 

aan bewoners diverse werkmethodes beschikbaar in de verschillende 

regio’s, iedere regio kan onderzoeken of haar methode de meest 

efficiënte is, of dat er beter gebruik kan worden gemaakt van een 

meer efficiënte methode die elders al is bewezen). 

• Het ontwikkelen en leren van nieuwe methodes kost tijd en geld. Of 

het nu gaat om nieuwe adviesmethodes of het onderzoeken in 

hoeverre nieuwe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. 

Wanneer regio’s deze uitdagingen gezamenlijk oppakken kunnen de 

kosten worden gedeeld en is de impact van een nieuwe succesvolle 

oplossing direct groter. Bij nieuwe methodes kan onder andere 

worden gedacht aan de suggesties in de hoofdstukken 2.2 en 2.3. 

4 Conclusies en aanbevelingen 
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Contactpersoon:  

Datum interview:  

 

Organisatie 
Initiatiefnemers, rechtsvorm, ontstaansgeschiedenis, missie/visie, 
organisatiestructuur, inbedding in de regio, samenwerkingspartners. 

 

Financieringsvorm 
Financieringspartners, financieringsconstructie, inkomsten, uitgaven en 
herkomst van de middelen. 

 

Het geleverde aanbod 
Assortiment producten en/of diensten, type voorziening (virtueel, reëel, 
fysiek, online, et cetera), marketing en communicatie. 

 

De geboekte resultaten  
Verduurzamingsopgave, aantal verduurzaamde woningen, hoeveelheid CO2-
besparing, ervaringen ('lessons learned'/valkuilen) en voorbeeldprojecten.  
 

Kritische succesfactoren 
Schets van de context, conceptontwikkeling, betrokken partners, 
financieringsconstructie, planning en gemaakte keuzes plus motivatie.  
 

Overige punten 
Algemene adviezen/opmerkingen, etc. 
 

Bijlage 1 Inventarisatieformat 
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2.1 Regio West-Brabant 
Contactpersoon: Kristie van Damme 

Datum interview: 13 april 2017 

 

Organisatie 
 

 

De regionale aanpak is 2011 ontstaan uit een samenvoeging van meerdere kleinere samenwerkingsverbanden. Circa 18 

gemeenten hebben de handen ineengeslagen om samen met bestaande energiecoöperaties de regionale aanpak in te richten. 

De grootste uitdaging in het vormgeven van de samenwerking was het verschil in bureaucratie en flexibiliteit tussen de 

stakeholders. Ook was er initieel wat wantrouwen tussen energiecoöperaties die elkaar als concurrenten beschouwden. 

Inmiddels staat er een goede samenwerking met veel waardering en wederzijds respect. Energiecoöperaties delen nu zelfs 

kennis. Het loket is zo vormgegeven dat nieuwe energiecoöperaties aan kunnen sluiten wanneer zij willen.  

 

De regionale aanpak komt samen in een online platform gehost door Bleeve, waaronder alle energiecoöperaties hangen. Zij 

vormen gezamenlijk de achterkant van de regionale aanpak. Daarbij zijn er samenwerkingen aangegaan met HOOM en Enexis. 

Energiecoöperaties kunnen zelf bepalen of zij met Bleeve, Hoom of Enexis samenwerken om bewoners die bij hen aankloppen 

te ondersteunen. Energiecoöperaties zetten ambassadeurs (vrijwilligers) in en deze kunnen door de regionale aanpak worden 

getraind.  

Financieringsvorm 
 

Het onlineplatform is tot en met 2017 betaald uit de Rijks-VNG-gelden, daarna moeten gemeenten besluiten of zij bij willen 

dragen aan het in stand houden van het onlineplatform.  

 

Er worden kickback fees gegenereerd door uitvoerders die dit betalen aan de dienstverleners (bijvoorbeeld Bleeve of HOOM) 

of de energiecoöperaties. Als er bijvoorbeeld een ambassadeur actief is gaat 50% van de kickback fee naar de energie-

coöperatie (overigens wordt na een pilotperiode bekeken of deze inkomsten kostendekkend zijn voor de coöperaties, deze 

analyse moet nog plaatsvinden). Er gaan geen middelen van de uitvoerders naar de regionale aanpak voor dekking van 

algemene kosten (online- platform en trainingen). 

 

Bewoners betalen € 90 per advies inclusief opvolging wanneer een ambassadeur langskomt. 

Daarnaast wordt een flink deel van de kosten gedekt door natura inzet door de energiecoöperaties, en partijen als Buurkracht 

(vrijwilligersorganisatie) en Enexis. Zo organiseert Buurtkracht wijkavonden – zij doen marketing en communicatie. Zij 

koppelen bewoners niet met bedrijven, dat moet dan via een energiecoöperatie. Ook HOOM draagt bij aan marketing en 

Bijlage 2 Inventarisaties  
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communicatie, door energiecoöperaties te vergoeden voor acties. HOOM verdient dan middels de kickback fee omdat zij dan 

de koppeling met uitvoerders maken.  

 

De regionale aanpak traint ambassadeurs. Dit zijn twee trainingsdagen met circa 10 deelnemers per keer. De kosten bedragen 

circa € 1.400 per keer en de training wordt twee keer per jaar gegeven. 

Het geleverde aanbod 
 

 

Het aanbod bestaat uit de onlinedienstverlening via Bleeve en daarna de services die door de energiecoöperaties worden 

geleverd.  Ambassadeurs gaan met een gestandaardiseerde vragenlijst langs bij een bewoner en verkennen de mogelijkheden. 

Ook in het traject naar matching met uitvoerders leveren ambassadeurs een bijdrage.  

 

Wanneer er in bepaalde wijken veel belangstelling is voor energiebesparende maatregelen, dan wordt er met meerdere 

partijen gekeken of er een wijkaanpak moet komen. Coöperaties dragen hier dan ook zelf bij in marketing, etc.  

De geboekte resultaten  
 

Er is een rapportage beschikbaar over Q4 van 2016. 1.553 websitebezoeken leverde 21 offerteaanvragen op. Maar dit 

kwartaal stond met name in het teken van opstart, dus deze cijfers zijn nog niet representatief. 

Kritische succesfactoren 
 

Het succes van het energieloket hangt samen met de inzet van vrijwilligers. De inschatting is dat als er geen vrijwilligers meer 

zijn, de maatschappelijke tarieven voor bewoner verdwijnen. Er begint soms vrijwilligersmoeheid op te treden, dus dat is een 

aandachtspunt. Daarnaast is de vraag in hoeverre vrijwilligers ook in de toekomst voldoende competenties hebben om de 

steeds bredere vraag van bewoners te beantwoorden. Het gaat steeds vaker naast duurzaamheid ook over veiligheid en langer 

thuis blijven wonen. 

 

Daarnaast blijkt een bottom-up aanpak ook erg effectief, gemeenten zijn direct om tafel gegaan met de energiecoöperaties. 

Als het alleen met de gemeente opgezet was, dan zou er veel meer weerstand zijn ontstaan, wat het succes van het loket zou 

schaden. 

 

Voor de kickback fees is het van belang dat uitvoerders mee doen. In de praktijk blijkt dat veel uitvoerders niet zomaar 

aanhaken. Dit blijft een aandachtspunt. 

Overige punten 
 
 

De financiering van de regionale aanpak blijft zeer moeilijk. Er worden wel gesprekken gevoerd met de Rabobank om te zien of 

zij wellicht ook een bijdrage willen leveren aan de energieloketten, omdat dit een positief effect kan hebben op de waarde van 

de woningportefeuille. De Rabobank heeft aangegeven tot wel € 70 per verduurzaamde woning bij te willen dragen. Als dit 

met de Rabobank kan, kan dit wellicht ook met andere banken. Ook wordt er nagedacht om samen te werken met 

verzekeraars, vanwege het feit dat verduurzaming en beveiliging vaak samen worden aangepakt door bewoners. 

Voor de verdienlijnen is het ook belangrijk om te beseffen dat er een zogenaamde 'Gamma-route' is. Bewoners vragen advies 

aan en gaan dan toch zelf aan de slag om dit te implementeren. 
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2.2 Regio Zeeland 
Contactpersoon: Marcel Aanen 

Datum interview: 18 april 2017 

 

Organisatie 

 
De regionale aanpak is 2014 ontstaan naar aanleiding van de beschikbaar gestelde Rijks-/VNG-middelen, waardoor de 

Zeeuwse gemeentes om tafel zijn gegaan om een regionale aanpak uit te werken. De samenwerking van de 13 Zeeuwse 

gemeenten vormt nog altijd de basis van de vormgegeven aanpak. De gemeente Goes is penvoerder en de gemeente Borsele 

levert de regiocoördinator. Zes gemeenten zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Alle gemeentes zijn zelf ook 

verantwoordelijk voor een deel van de uitvoer (met name marketing en communicatie). Er is geen aparte rechtsvorm voor de 

aanpak, er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeentes welke zijn vastgelegd middels collegebesluiten in iedere gemeente.  

 

Vanuit de projectgroep zijn afspraken gemaakt met Duurzaam Bouwloket over het beheren van het digitale platform. 

Daarnaast is Duurzaam Bouwloket verantwoordelijk voor de contacten met derden (bewoners en lokale dienstverleners). De 

keuze is op Duurzaam Bouwloket gevallen vanwege: 

• de status van het platform, deze was al ver in ontwikkeling in vergelijking met andere aanbieders; 

• aanwezigheid van IT en bouwtechnische kennis, en; 

• de onafhankelijke positie, waarmee de connectie met lokale dienstverleners werd gefaciliteerd. 

 

Dit laatste punt is belangrijk, lokale partijen moeten aan kunnen haken, mits zij voldoen aan de vastgestelde minimum 

kwaliteitseisen (afhankelijk voor soort dienstverlener, kan dit gaan om bijvoorbeeld certificering). Wel laat de regionale 

aanpak aan de markt of zij wel of niet willen aansluiten. Op dit moment zijn er circa 45 partijen aangehaakt.   

Financieringsvorm 
 

De kosten voor de regionale aanpak bestaan uit de inzet van de regio coördinator (ca. € 43k) en out of pocketkosten voor 

marketing en communicatie (ca. € 145k, o.a. informatiebijeenkomsten en acties om bedrijven en bewoners te activeren) en 

het digitale platform van Duurzaam Bouwloket (ca € 208k voor de periode 2015 – medio 2018). 

 

De financiering van de regionale aanpak in de periode 2014-2016 is gedekt vanuit de basisgelden (1e jaar) en door bijdrages 

van de gemeentes. Hiermee werden de kosten voor de regiocoördinator (ca. 1 dag per week) gedekt. Momenteel wordt hier 

het overbruggingsbudget 2017 (Rijk/VNG) voor gebruikt. Eind 2016 hebben de aangesloten gemeenten besloten door te gaan 

met het energieloket, onafhankelijk van een eventuele toekenning van middelen vanuit het Rijk. Om die reden hebben de 

gemeente een garantie afgegeven voor de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de huidige vorm van het 

energieloket. Deze garantie loopt tot medio 2018 en daarmee zijn de activiteiten tot dat moment geborgd. Bovenstaand 

besluit hangt ook samen met de doelstellingen van het Zeeuws energieakkoord, dat door alle gemeenten wordt 

ondersteund. De middelen voor de regionale aanpak komen overigens niet uit het budget voor dit energieakkoord, maar er 
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ligt wel een directe link. Een deel van de middelen voor het energieloket wordt ook ingezet voor de uitvoering van delen van 

het Zeeuws energieakkoord (in de vorm van inzet van uren). 

 

De regionale aanpak zelf heeft geen verdienlijnen. Het Duurzaam Bouwloket heeft zelf wel een eigen verdienlijn 

vormgegeven, maar deze middelen vloeien niet door naar de regionale aanpak. De gedachte is wel dat als het Duurzaam 

Bouwloket zelf meer inverdient, de kosten voor het platform dalen. De regionale aanpak ziet dit ook als een belangrijke 

factor in het al dan niet continueren van de samenwerking na medio 2018. Het Duurzaam Bouwloket vraagt momenteel 

(lokale) dienstverleners een bijdrage wanneer zij gebruik willen maken van advertentieruimte op het online platform. Er 

wordt geen kick-back fee gevraagd aan dienstverleners die een opdracht binnen halen via het Duurzaam Bouwloket, i.v.m. de 

onafhankelijke positie die het platform wil innemen. 

Het geleverde aanbod 

 
De regionale aanpak is vormgegeven rondom het Duurzaam Bouwloket (een dienst die door de regio wordt ingekocht). Die 

heeft de taak om het frontoffice te zijn en bewoners te informeren door het platform te voorzien van content, 

contactgegevens van lokale dienstverleners en via (social) mediakanalen bekendheid te genereren. Hiermee heeft het 

Duurzaam Bouwloket ook een verbindende functie, het platform vormt één provinciaal aanspreekpunt. Bewoners kunnen 

ook bij Duurzaam Bouwloket terecht voor eerstelijns vragen (per telefoon), zoals hulp bij keuze tussen maatregelen of 

offertes. Het aanbieden van adviseurs die fysiek bij bewoners langskomen om de behoeften te inventariseren vormt geen 

onderdeel van de aanpak. 

 

Binnen de samenwerking hebben gemeentes met name de taak om bewoners richting het Duurzaam Bouwloket te dirigeren. 

Dit doen zij door gebruik te maken van marketingmogelijkheden van het platform (zoals persberichten), maar gemeenten 

worden ook gestimuleerd om zelf actief het platform te promoten. Zo maken zij vaak gebruik van lokale media en hebben de 

gemeenten de intentie afgesproken om in 2017 in iedere gemeente een informatiebijeenkomst te organiseren (eventueel in 

de vorm van een markt, waar lokale dienstverleners en het Duurzaam Bouwloket een kraampje bemannen).  

 

Recent is het Zeeuw energieakkoord tot stand gekomen. De verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de 

regionale aanpak, enerzijds doordat het loket meer snelheid kan maken met het realiseren van impact en anderzijds doordat 

er ruimte ontstaat om het aanbod te verbreden. 

De geboekte resultaten  
 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de daadwerkelijke energie impact onvoldoende in beeld is. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Het Duurzaam Bouwloket verstrekt wel rapportages met informatie over de klantvraag en de conversie van klantvraag naar 

opdrachten. De cijfers van de start in 2015 tot en met september 2016 laten zien dat circa 974 woningeigenaren direct 

contact hebben gezocht met het loket, met energieadvies als voornaamste vraag. De maatregelen die zijn getroffen zijn niet 
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volledig in beeld, maar een inventarisatie van Duurzaam Bouwloket laat zien dat de meest getroffen maatregel het 

installeren van zonnepanelen was. De inschatting van Duurzaam Bouwloket is dat in deze periode circa € 1,3 miljoen aan 

totale economische spin-off tot stand is gekomen. 

Kritische succesfactoren 
 

Een belangrijke factor in het succes van de regionale aanpak zijn de middelen van Rijk/VNG geweest waarmee de aanpak 

opgestart kon worden. Zonder die middelen was de aanpak er niet geweest. Daarnaast is het zo dat de goede resultaten en 

de goede samenwerking het hebben gemaakt dat gemeenten het besluit hebben genomen om het commitment tot en met 

medio 2018 af te geven. Hier heeft het provinciaal energie akkoord ook een belangrijk rol, omdat de inzet beleidsmatig is 

geborgd. 

 

De financiering na deze periode is nog onzeker. De partners van de regionale aanpak zijn van mening dat deze uitdaging een 

gezamenlijke verantwoordelijk is van het Rijk en de regio en dat een gezamenlijke financiering dus noodzakelijk is.  

Overige punten 
 

Een leemte in het huidige aanbod van de regionale aanpak is het aanbod van adviseurs die fysiek bij bewoners op bezoek 

gaan. Hier is veel vraag naar en in de komende periode zal worden onderzocht hoe het energieloket aan deze vraag kan 

voldoen. 

 
  



 
 

 

9 juni 2017. Ons kenmerk 1017087-005/dkl/jba 23 

 

 

2.3 Regio Noordoost Brabant 
Contactpersoon: Leo van den Akker 

Datum interview: 7 april 2017 

 

Organisatie 

 
De regionale aanpak Brabant Woont Slim is circa 2,5 geleden gestart. Er is direct een alliantie opgezet tussen gemeenten en 

energiecoöperaties. De opstart/alliantiefase heeft circa twee jaar geduurd en de tweede helft van 2016 was de backoffice van de 

aanpak gereed. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de werkwijze tot en met 2020. 

 

Op dit moment is Brabant Woont Slim een gemeentelijk project. Er wordt binnenkort een stichting opgezet waarin de aanpak 

wordt ingebracht, zodat alle stakeholders zeggenschap hebben. Het bestuur van de stichting zal dan ook bestaan uit 

vertegenwoordigers van deze stakeholders. Om belangenverstrengeling te voorkomen zal de vertegenwoordiging vanuit de 

gemeenten worden uitbesteed aan bijvoorbeeld oud-wethouders. 

 

De huidige projectgroep geeft sturing aan de uitvoeringsorganisatie. Deze is verantwoordelijk voor de werkwijze van Brabant 

Woont Slim. Aan Brabant Woont Slim zijn ook adviseurs verbonden, waarvan een deel al actief was vanuit de blok voor blok 

aanpak. Enkele onderaannemers die diensten leveren: voor het backoffice (Groene Groei), de ICT van het loket (KUUB), 

Communicatie (Bureau BARST) en aanbiedersnetwerk (Groene Groei/ Peter Linders). 

Financieringsvorm 
  

 

Brabant Woont Slim wordt gefinancierd vanuit de (overbruggings)bijdrage Rijk/VNG, de gemeenten, het bedrijvennetwerk, 

deelnemende bewoners en wellicht de provincie. De begroting voor 2017 is circa € 170k, maar deze moet groeien naar circa  

€ 250k per jaar om effectief te kunnen werken. Voor 2017 is nog niet alles gedekt. De kosten bestaan uit projectmanagement 

(ca. € 90k), backoffice en loket (ca € 50k) en marketing en het onderhouden van het bedrijvennetwerk. De verwachting is dat de 

bijdrage van bedrijven zal groeien en dat daarmee het budget voor de aanpak kan toenemen (maar in hoeverre dit slaagt is nog 

onzeker). Voor Brabant Woont Slim is het wel duidelijk dat financiering vanuit de overheid altijd noodzakelijk blijft.  

 

De bijdrage van bedrijven is gebaseerd op een impactfee. De precieze invulling van de fee moet nog worden bepaald, maar het 

uitgangspunt is om te werken met een abonnement voor deelname aan de regionale aanpak (variërend van  

€ 100 - € 1.000 per jaar, afhankelijk van de omvang van een bedrijf) en een succesfee (hoogte nog nader te bepalen). Het is van 

belang om de succesfee niet te hoog te laten zijn, want dan zullen bedrijven en bewoners om de regionale aanpak heen aparte 

afspraken maken. Er zijn namelijk geen handhavingsconstructies afgesproken. Bewoners betalen € 250 voor een woonadvies. Dit 

is geen EPA, maar een energieadvies gekoppeld aan woonwensen, op basis van een door de regionale aanpak zelf ontwikkeld 

format. Brabant Woont Slim heeft gemeenten gevraagd om deze adviezen te subsidiëren. Op dit moment gebeurt dit nog niet, 

mede omdat zij het EPA als vereiste stellen. 
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Gemeenten dragen financieel bij en zijn actief om de lokale marketing te doen. Gemeenten initiëren dat zelf en financieren dat 

ook. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de regionale aanpak: "powered by Brabant Woont Slim".  

 

Met de provincie wordt op dit moment nog gesproken over financiering, maar deze gesprekken verlopen moeizaam omdat de 

provincie geen heil ziet in de regionale aanpakken. 

 

Een andere uitdaging is dat de kosten flink toenemen wanneer veel bewoners gebruik willen maken van deze diensten, de 

kosten gaan dan voor de baten uit en dit kan een financieringstekort opleveren. 

Het geleverde aanbod 
 

 

Brabant Woont Slim draagt zorg voor de campagne tot en met het daadwerkelijke matchen van bewoner met dienstverleners: 

1. De campagne bestaat uit content voor websites, informatieavonden, online campagnes (o.a. via Facebook) en door 

bewoners op te vragen subsidiepakketten. Wanneer bewoners een pakket opvragen ontvangt de regionale aanpak 

contactgegevens van bewoners.  

2. Wanneer deze gegevens bekend zijn, neemt de backoffice contact op met de bewoner. Als er een hulpbehoefte is, dan zal er 

advies gegeven worden en wordt de bewoner gekoppeld aan een adviseur die langskomt voor een energieadvies. 

3. Hierna zal de backoffice de debriefing doen met de bewoner en deze koppelen voor bouwbegeleiding en/of financieel advies 

met de Rabobank. 

4. Daarna kan de klant de adviezen implementeren. 

 

Via het klantvolgsysteem in de backoffice wordt bekeken wat de impact is van elke stap. De activiteiten van de backoffice 

moeten nog worden aangevuld met standaard spreekuren. 

De geboekte resultaten  
 

Er wordt gemonitord op de communicatieacties en de funnel van eerste klantcontact tot en met deal wordt geregistreerd. In de 

eerste maanden van 2017 (januari en februari) waren er ca. 1.000 klantcontacten waaruit tot op heden 80 offertes tot stand zijn 

gekomen en 45 keer tot uitvoering van de maatregelen is over gegaan. Dit leidt tot ca. € 125.000 aan omzet bij uitvoerders. 

Kritische succesfactoren 
  

De regionale aanpak is van de regio voor de regio en dat maakt Brabant Woont Slim erg sterk. Deze insteek betekende wel lange 

onderhandelingen met de stakeholders, om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Gedurende de alliantiefase is met name 

gebleken dat het soms lastig is om met energiecoöperaties samen te werken, omdat zij eigen financieringsstromen hebben en 

deels een overlappend aanbod hebben met Brabant Woont Slim. Dit betekent dat samenwerking soms betekent dat de markt 

gedeeld moet worden (of dat er anders geconcurreerd wordt). Het effect hiervan is dat sommige coöperaties aangaven liever de 

beschikbare middelen te verdelen en zelf aan de slag te gaan, terwijl anderen een minder actieve rol wilden spelen in de 

totstandkoming van de aanpak. In de huidige alliantie zijn dertien gemeenten en zeven energiecoöperaties betrokken. De 

betrokkenheid van alle partijen blijft voor de continuïteit van de aanpak een aandachtspunt. Een meer eenduidige financiering 

kan een rol spelen in het beter tot stand laten komen van allianties. Wanneer partijen "moeten" vanwege de financiering zal de 

totstandkoming soepeler verlopen. Een voorbeeld hiervan is de parallelle financiering vanuit de provincie, dit strookt niet met de 
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lijn van de VNG. Beide financieren onder andere uitgangspunten, zo blijven er dankzij provinciale financiering 'concurrenten' van 

Brabant Woont Slim bestaan, terwijl samenwerken vele male effectiever voor de regio zou zijn. Het is dus van belang dat de 

programma's van de provincies en de VNG-programma meer op één lijn komen.  

 

Verder liggen er kansen wanneer regio's met elkaar samenwerken op het gebied van de back-office. Hier is efficiëntie haalbaar. 

Communicatie moet altijd op lokaal niveau ingestoken worden. De reden dat deze samenwerking niet altijd tot stand komt, 

heeft te maken met de verschillende structuren die regio's kiezen. Een samenwerking tussen Brabant Woont Slim en de regio 

Zuidoost Brabant wordt besproken en dat heeft een grote kans van slagen vanwege dezelfde opzet van de regionale aanpak. De 

andere regio's kiezen een andere structuur en daar is samenwerking lastig. 

 

Het laatste belangrijke aandachtspunt is continuïteit. Er ontstaan steeds nieuwe initiatieven vanwege nieuwe 

financieringsconstructies vanuit de overheid. Iedere keer moet er opnieuw iets worden opgebouwd en het blijkt dat private 

partijen het lastig vinden om deze loketachtige projecten te zien als betrouwbare partner wanneer zij steeds verdwijnen aan het 

eind van een financieringsperiode.  

Overige punten Geen.  
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2.4 Regio Zuid-Limburg 
Contactpersoon: Dennis Fokkinga 

Datum interview: 11 april 2017 

 

Organisatie 
 

 

Dubbel Duurzaam is een initiatief gericht op het levensloopbestendig maken en verduurzamen van koopwoningen. Het initiatief 

is ontstaan in Sittard-Geleen. Daar is het pilotproject Dubbel Duurzaam in 2014 opgezet in samenwerking met de stichting 

Natuur en Milieufederatie Limburg, stichting Huiszorg (een stichting met diverse private personen en bedrijven als lid) en de 

gemeente Sittard-Geleen (Rabobank als subsidieverstrekker evenals de provincie Limburg). De pilot was een succes: 1500 

woningeigenaren zijn benaderd en er zijn ruim 300 energiescans uitgevoerd, 2x zoveel als verwacht. Er waren ook een aantal 

verbeterpunten die uit deze pilot, die over de periode 2015-2016 liep, naar voren kwamen. Toen duidelijk werd dat er meerdere 

lokale bedrijven en vijf gemeenten zich aan wilden sluiten bij Dubbel Duurzaam is dan ook besloten om de opschaling goed vorm 

te geven en te kiezen voor één uitvoeringsorganisatie.  

 

Het opschalen van het project en het vormgegeven van de uitvoeringsorganisatie is uitgevoerd door Driven By Values, die er zorg 

voor moest dragen dat een aantal verbeterpunten zou worden verholpen en vertaald naar een nieuwe organisatie en 

gestroomlijnde processen. Zo was de doorlooptijd van aanvraag van een energie of zorgscan tot uitvoering van de duurzame 

maatregelen erg lang en er waren er diverse communicatieproblemen. Omdat iedereen zich op een andere plek en bij een ander 

organisatieonderdeel bevond, ontstond er vertraging in de communicatie en de processen. Daarnaast waren er uitdagingen in de 

rolverdeling. De stichting Natuur en Milieufederatie Limburg was verantwoordelijk voor de kwaliteit (opleiding coaches) en de 

selectie van bedrijven, maar had ook een rol in de uitvoering. De gemeente Sittard-Geleen wilde graag haar kennis en ervaring 

met betrekking tot  het initiatief breed delen en verspreiden maar niet alleen de volledige (financiële) verantwoordelijk dragen 

en Stichting Huiszorg was zelf niet volledig onafhankelijk vanwege haar private leden, met mogelijk directe belangen. 

 

Deze uitdagingen zijn verholpen in de eind 2016 opgerichte stichting Dubbel Duurzaam, een stichting zonder winstoogmerk 

onder leiding van een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers in de uitvoering. Deze rechtsvorm is gekozen na een gedegen juridisch 

onderzoek, mede georganiseerd door Driven by Values. Momenteel bestaat het bestuur uit een oud-burgemeester als voorzitter 

en een expert in de circulaire economie als tweede lid. Op korte termijn treedt mogelijk een derde lid aan. Het betreft een 

voormalig bestuurder die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Er is een Raad van Advies met zes 

portefeuillehouders van de betrokken gemeenten en de directeur van de stichting Natuur en Milieufederatie Limburg. Zij 

ontvangen een maandelijkse voortgangsupdate en komen elk kwartaal fysiek bijeen. 

Financieringsvorm 
 

Dubbel Duurzaam heeft een projectbegroting van ca. € 130.000. Deelnemende gemeenten dragen € 10.000 en 200 uur bij voor 

volledige ontzorging (eventueel kunnen 175 van de 200 uur worden ingekocht bij de stichting, de gemeente moet wel minimaal 

25 uur per jaar beschikbaar houden om de connectie tussen de gemeente en Dubbel Duurzaam te garanderen). 
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Hiermee worden in eerste instantie 6 gemeenten bediend met ca. 50.000 koopwoningen. Doel is om binnen 2 tot 3 jaar 10% van 

de woningen te scannen op energiebesparing en levensloopbestendigheid. Woningeigenaren betalen € 42,35 voor het uitvoeren 

van een energie- of zorgscan en indien gewenst ook voor offertebegeleiding (€ 78,65) waarvan ze € 30,- terugkrijgen als ze de 

geadviseerde maatregelen uitvoeren. Bedrijven die deelnemen aan Dubbel Duurzaam betalen een succes fee (kick-back fee) aan 

de stichting voor de aangebrachte leads. Er zijn op dit moment circa 10 bedrijven aangesloten. Met deze partijen zijn deze 

overeenkomsten gesloten. Dubbel Duurzaam heeft als doel om begin 2018 revolverend te zijn. Dit ontstaat op het moment dat 

de maandelijkse kasstroom positief is, met een marge voor tegenvallers. Indien het lukt om een investeringsvolume van € 25.000 

– € 50.000 per maand te bereiken in de 6 deelnemende gemeenten, kan de stichting zichzelf bedruipen. Bijkomend effect is dat 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaring opdoen als vrijwilliger bij Dubbel Duurzaam en dat de lokale economie wordt 

gestimuleerd doordat lokale bedrijven de maatregelen uitvoeren. 

De kosten bestaan uit het opleiden van de coaches, het vergoeden van de coaches (vrijwilligers), projectmanagement (inclusief 

back - office), ICT, marketing en de trajecten bij bewoners. Er zijn op dit moment 12 coaches (2 coaches per gemeente), een 

coach krijgt een vergoeding van 125,- per maand betaald en dient 16 - 20 per week beschikbaar te zijn. Verder zijn er een aantal 

zzp'ers die € 20,50 per uur uitbetaald krijgen voor offertebegeleiding. Voor een traject dat leidt tot een getekende offerte krijgt 

de coach 4 uur betaald en voor een niet – geslaagd offertetraject 2 uur. Er wordt onderzocht hoe er naast deze coaches ook 

stagiairs (via Hogeschool Zuyd), standaardisatie en automatisering ingezet kan worden om operationele kosten te reduceren. 

  

De  grote uitdaging is de lange termijn kasstroom. De kosten gaan nu voor de baten uit. Er moet flink geïnvesteerd worden om 

de organisatie en de processen te stroomlijnen. Verder gaat de aandacht uit naar het verbeteren van de succesratio’s. Hoeveel 

scans leiden tot offertebegeleiding en hoeveel offertes leiden tot een besluit over uitvoering van de maatregelen. Voor een 

levensvatbare uitvoeringsorganisatie moeten er zoals eerder gezegd voldoende maatregelen worden getroffen.    

 

Het geleverde aanbod 
 

 

Dubbel Duurzaam helpt bij het realiseren van kleine en grote maatregelen. Dit loopt van eerste klantcontact (online en offline), 

een energiescan van een coach, offertebegeleiding en matching met een uitvoerder.  Daarnaast is ook de back office 

(administratie, facturatie, klantcontact) volledig binnen Dubbel Duurzaam georganiseerd 

De geboekte resultaten  
 

In de eerste 4-6 weken in 2017 waren er al 150 aanvragen voor energie- en zorgscans. De ratio van scan naar offerte is 

momenteel circa 30%. Het doel is om maandelijks minimaal 20 offertes daadwerkelijk uit te voeren met een omzet van 

gemiddeld € 10.000 per (set van) maatregel(en). 

Kritische succesfactoren 
 

Goede coaches maken het succes van dit energieloket. De kracht is dat zij bij mensen op bezoek gaan. Ze moeten gedreven zijn 

en minimaal drie belangrijke competenties hebben: kennis van het uitvoeren van een energiescan, voldoende sociale 

vaardigheden (en kennis om hoofdzaken van bijzaken te scheiden) en om kunnen gaan met computers (m.n. Microsoft Office). 

De kwaliteiten van de vrijwillige coaches bleek vooraf overschat: veel coaches konden niet goed omgaan met MS Office, voerden 
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soms een gesprek over een ander (belangrijk) onderwerp of hadden onvoldoende communicatieve/sociale vaardigheden. D.m.v. 

training wordt dit nu zo veel mogelijk ondervangen.  

 

In de pilotfase bleek dat klanten vaker op het eind van het offertetraject – de opdrachtfase– buiten Dubbel Duurzaam om 

rechtstreeks naar de uitvoerders die een offerte hadden uitgebracht, om de extra kosten van succes fee te omzeilen. Sommige 

uitvoerders stuurden hierop aan. De projectorganisatie zit daar nu dichter op, om te voorkomen dat bedrijven dit doen (met 

name inzet op relatie bouwen en meerwaarde van het energieloket laten zien). Er zijn geen boeteclausules verwerkt in de 

partnerovereenkomst voor deze gevallen, maar bedrijven worden wel uit project gezet wanneer zij hieraan meewerken. De 

grootste uitdaging is het bepalen van welke werkzaamheden wel en welke niet onder de succes fee vallen (een voorbeeld: wat 

als de buren meedoen met de gekozen maatregelen?).  

 

Vanwege de minimale business case zal voor alle energieloketten efficiëntie en automatisering in combinatie met fysieke 

aandacht een doorslaggevende factor zijn in het succes van een loket. 

Overige punten 
 
 

Onafhankelijkheid en tegelijkertijd ook een verdienlijn opzetten is soms lastig. De governance is ingericht om offertes eerlijk te 

kunnen vergelijken, maar dat levert niet altijd de meeste inkomsten voor het energieloket op en ook niet altijd het meest 

efficiënte proces (met een voorkeursleverancier schakelt het vaak sneller). Dat hoeft geen probleem te zijn, maar zorgt er wel 

voor dat publieke financiering noodzakelijk blijft. Dit was ook terug te zien in acht uitvoerders die mee wilde financieren, door 

garant te staan voor het verlies van het energieloket. Dit kan interessant zijn, maar schaadt de onafhankelijke positie van het 

loket en om die reden is hier niet voor gekozen. 
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2.5 Regio Achterhoek (VerduurSaam) 
Contactpersoon: Jan Straatman  

Datum interview: 13 april 2017 

 

Organisatie 

 
ADV is een samenwerking van gemeenten*, provincie Gelderland, kennisinstellingen en bedrijfsleven om de Achterhoek te 

verduurzamen. Gericht op gebouw gebonden besparingen, inclusief duurzame opwek. ADV is 5 jaar terug gestart en (mede-) via 

de Regio Achterhoek betaald door provincie. Vanuit ADV is het label VerduurSaam gezamenlijk opgezet om een merk richting de 

inwoners van de Achterhoek te hebben. In 2014-2015 kwam financiering vanuit Rijk/VNG beschikbaar voor de loketaanpak. De 

loketfunctie was nog niet concreet ingericht bij ADV en VerduurSaam. Hiervoor is de relatie met de gemeenten en AGEM 

geïntensiveerd om gezamenlijk VerduurSaam ook de loketfunctie te geven. 

Nu de financiering vanuit Rijk/VNG stopt ontstaat er krapte in de financiering en is besloten het energieloket VerduurSaam als 

dochteronderneming zelfstandig onder AGEM te plaatsen. De aandeelhouders van AGEM zijn de Achterhoekse gemeenten, via 

deze constructie is gebruik gemaakt door de gemeenten van een bestaande structuur om sturing en inbedding te geven aan het 

energieloket. 

Het loket VerduurSaam is inmiddels doorgestart in deze nieuwe constructie en is per 2017 volledig geïntegreerd in AGEM. ADV 

heeft haar betrokkenheid in VerduurSaam afgebouwd en overgedragen en richt zich nu specifiek op het verduurzamen van het 

bedrijfsleven. 

 

*Gemeenten Berkelland, Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Aalten, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Oost Gelre. 

Financieringsvorm 

 

In 2016 werd voorzien dat de beschikbare financiering vanuit de VNG drastisch minder zou worden en is er een plan van aanpak 

gemaakt voor een 'energie-loket 2.0'. Een goed uitgangspunt was dat naast financiering van VNG er reeds een goede positieve 

bijdrage door gemeente en provincie was geleverd (zowel geld als inkind inzet van medewerkers). Echter ook de provinciale 

middelen zouden wegvallen. 

 

Voor het nieuwe energieloket zijn drie financieringsbronnen. 

• Gemeenten financieren VerduurSaam door een basispakket af te nemen tegen een vergoeding van € 1 per inwoner per jaar 

gedurende drie jaar. Maar deze financieringsstroom is niet voldoende om te activiteiten te doen die de particulier eigenaar 

echt in beweging laten komen. Bovenop het basispakket is het pluspakket beschikbaar, een maatwerkaanbod o.b.v. een 

beschikbare 'menukaart' dat per gemeente wordt afgesloten (jaarlijkse kaderafspraken). 

• Inmiddels heeft de provincie Gelderland toegezegd de energieloketten te willen financieren, mits gemeenten minstens 

hetzelfde deel ook financieren (cofinanciering). In geval van VerduurSaam hebben 6 van 8 gemeenten nu besloten dit te doen, 

1 heeft het in beraad (heroverwegen) en bij 1 gemeente past het niet in de begroting. 

• De derde bron, voor het eerste half jaar van 2017, is het overbruggingsbudget van Rijk/VNG. 



 
 

 

9 juni 2017. Ons kenmerk 1017087-005/dkl/jba 30 

 

 

Ondertussen wordt wel gezocht naar aanvullende middelen. De hoop is af en toe gericht op bedrijfsleven, maar uit de praktijk 

blijkt dit niet realistisch. Bijvoorbeeld, ook bij ADV blijkt het lastig om de aanbodzijde van de energiemaatregelen aan te haken. 

Deze marktpartijen zijn vaak wel bereid wat eigen tijd beschikbaar te stellen, maar geen geld.  

Hetzelfde geldt ook voor woningcorporaties. Zij hebben ook niet direct behoefte aan een energieloket. Een bijdrage van hen is 

marginaal en incidenteel, bijvoorbeeld ca € 10k voor een eerste training voor wooncoaches. Dit soort bijdragen zijn uiteraard altijd 

mooi meegenomen maar geeft geen structurele basis voor een duurzame organisatie. 

Het geleverde aanbod 

 

 

• Basispakket: basis dienstverlening online energieloket aan gemeenten met online gemeentelijke omgeving, informatie over 

subsidiemogelijkheden, eerste informatie over maatregelen en praktijkvoorbeelden, aanpak in wijken en buurten. 

• Pluspakket: verdere ondersteuning en activiteiten in opdracht voor gemeenten, bedoeld om inwoners te bewegen. 

Verschillende onderdelen kunnen zijn: 

• Telefonische service/consult (nog geen fysieke desk), gecombineerd gebruik gemaakt van faciliteiten van AGEM. 

• Informatie en voorlichting via website en social media. 

• Pakket van energieadvies/energiescan à € 250, kort gesprek met woningeigenaar en energieadvies. 

• 'Keukentafelgesprek' /gevulde koek gesprek: georganiseerd met een lokale organisatie voor 10-12 mensen over 

energiebesparing/comfort: waar liggen de mogelijkheden, helpen bij maken van goede keuze. Resultaat: vorig jaar 20 

gesprekken met gem. 10 deelnemers. Het doel is (40/50%) te converteren naar een energieadvies. Mooi voorbeeld hiervan: 

Vragender duurzaam, waarbij de coöperatie veel zelf gedaan heeft met vrijwilligers. Het loket faciliteert en ondersteunt, en 

zorgt voor een stukje professionele begeleiding.  

• De uitvoering van subsidie/financieringsregelingen (bijv. Duurzaamheidslening), ca. de helft van de gemeenten laat de 

afhandeling hiervan aan het loket (bijv. de 'Achterhoek bespaart' regeling). 

• Wooncoaches (dit is in de loop van 2016 ontwikkelt) naar voorbeeld van de Overijsselse 'duurzaam thuis' aanpak. Dit zijn 

vrijwilligers, bijv. gepensioneerde bouwkundigen, die woningeigenaren helpen bij het levensloopbestendig te maken van hun 

woning. Dit is doorontwikkeld o.a. met de Woonbond om ook te helpen bij energiebesparing. 20 coaches zijn opgeleid. 

• Buurt en wijk of dorp campagnes voor collectieve aanpakken. Het loket levert de professionele expertise, 

communicatiemiddelen en is aanjager. Een valkuil hierbij is dat je als professional het wilt overnemen, terwijl de kracht erin zit 

als bewoners dit zelf oppakken. 

• Maatregelen pakketten worden niet aangeboden. Was wel eerder het doel van ADV, maar ADV wil niet het acquisitievehikel 

voor bedrijven zijn. Samenwerken met aanbieders in campagnes verliep over algemeen erg matig. Er zijn trainingen op 

marketing en sales, matchmaking en kennissessies gegeven. Maar de sector blijft steken in: bouwen 'op commando'. Ze kijken 

niet proactief naar kansen in duurzaamheid of komen niet met slim aantrekkelijk aanbod. Het huidige verduurSaam 

energieloket zoekt naar mogelijkheden om ook het tweede deel van de klantreis (maatregelen treffen) actiever te 

ondersteunen, in samenwerking met de markt. 
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• Collectieve inkoop acties kunnen wel succesvol zijn. Belangrijk is dat de markt die aangesproken wordt voldoende omvang 

heeft.. 

De geboekte resultaten  
 

De gestelde doelen zijn ruimschoots gehaald. Er zijn veel activiteiten uitgevoerd en de aanpak/het loket is heel zichtbaar geweest. 

Het is gelukt verduurzaming van de gebouwde omgeving hoog op de politieke agenda te krijgen in gemeenten. Wat geholpen 

heeft in de Achterhoek is de investeringsimpuls door de provincie Gelderland. Dit gaf de financiële ruimte om veel reuring te 

maken en substantiële samenwerking vorm te kunnen geven. Dit alles maakte dat er behoorlijke getalsmatige resultaten zijn 

behaald. 

Kritische succesfactoren 
 

• Voorzien in de volledig klantreis (voorlichting t/m nazorg en herhalingsacties). Dit is gelijk ook de grootste uitdaging, om je 

klant niet kwijt te raken. De bouwsector is dit helemaal niet gewend. Een enkeling kan en wil dit. Hier ligt dus een stevige rol 

voor het loket. Er is nu onderzoek en ontwikkeling nodig welke partijen dit wel volledig kunnen oppakken, en welke partners 

daarvoor nodig zijn. 

• Wegblijven van de commerciële kant om onafhankelijk te blijven, zeker als gemeente. Maar uit recente ervaring blijkt wel, als 

je pro-activiteit en commercie volledig schuwt resulteert dat in een lage conversie. De klant komt er in z'n eentje niet uit. 

• Er wordt nu veel ingezet op de 'verleiding', dit vertalen naar een concrete uitwerking of duidelijk klantvraag blijft moeilijk voor 

de bewoner. Hiervoor moeten alle lichten op groen staan (woonsituatie, leefomstandigheden, staat van onderhoud of 

installaties). Er zal meer nadruk moeten komen op de urgentie van verduurzaming, maar zonder het belang van de bewoner te 

schaden. Dit is (politiek) soms een moeilijke boodschap. 

• Maak gebruik van 'natuurlijk momenten' bij bewoners (verhuizing, verbouwing, verandering in gezinssituatie). 

• Elke situatie, dorp en wijk is anders, je aanpak moet hier rekening mee houden. Zoek het in het persoonlijke contact, 

mobiliseer lokale contacten en netwerken, ons kent ons. Hoe verder weg je af staat, hoe moeilijker het is. Gebruik de 

wijkaanpak, 'gevulde koek gesprekken', en lokale opinion leaders. 

• Voor hogere conversie kun je je niet beperken tot voorlichting en advies, maar moet je ook het vervolg in de klantreis 

oppakken om inwoners blijvend te prikkelen (niet per se als marktpartij/aanbieder optreden). 
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2.6 Regio Rijnmond (ICDuBo) 
Contactpersoon: Maurice van der Meer 

Datum interview: 19 april 2017 

 

Organisatie 

 
ICDuBo is een B2B netwerk en kenniscentrum voor duurzaamheid in de bouw en is zeven jaar geleden opgericht. Gemeenten uit 

de regio participeerden in ICDuBo. Na een tussentijdse herziening van de werkwijze is de huidige werkvorm ontstaan.  

Het energieloket van ICDuBo opereert onder de naam WoonWijzerWinkel dat is ondergebracht in een Stichting zonder 

winstoogmerk.  Het energieloket is drie jaar geleden gestart in samenspraak met de regio Rijnmond gemeenten, vanuit de 

gedachte: maak gebruik van de bestaande fysieke locatie en netwerk van marktpartijen. Het loket is nu operationeel voor de 

Rijnmond en Haaglanden gemeenten (Delft uitgezonderd), inclusief Goeree-Overflakkee. Destijds is gebruik gemaakt van de Rijks-

/VNG-budgetten, dit was een goede aanvulling die zorgde voor een goede start.  

 

WoonWijzerWinkel is het enige loket met deze vorm van fysieke locatie en van deze grootte. In de expositieruimte van ICDuBo van 

2500 m2 tonen koplopers in de bouw hun innovatieve producten, concepten en oplossingen. Zo goed als alle maatregelen staan 

hier opgesteld, van verschillende leveranciers naast elkaar om zo als bezoeker een neutrale vergelijking te kunnen maken. Men 

komt uit heel Nederland kijken, want zien is geloven, maar eigenlijk is er geen budget voor het goed helpen van particulieren 

buiten de aangesloten gemeenten. Dit wringt en draagt niet bij aan duurzaamheid. Jaarlijks zijn er 30.000 bezoekers, de conversie 

in de winkel is 50%. 

 

Van ICDuBo zijn 150 bedrijven deelnemer (de fabrikanten/leveranciers van maatregelen). Zij betalen allemaal hetzelfde bedrag. 

Dit is, naast het hosten van congressen en evenementen, het verdienmodel voor de expositieruimte, en ICDuBo draait daarmee 

budgetneutraal. De expositieruimte wordt om niet ter beschikking gesteld aan het energieloket, maar de aanwezige medewerkers 

van het energieloket moeten wel bekostigd worden uit een budget bestemd voor het energieloket. 120 aangesloten 'handjes' 

(uitvoerende bedrijven) zijn deelnemer van de WoonWijzerWinkel, zij betalen hiervoor per jaar € 100 voor zzp'ers tot € 395 voor 

groter bedrijfsleven. De toegevoegde waarde voor hen is leaddevelopment, duurzaamheidsbranding en kennisontwikkeling door 

participatie in het netwerkmodel. 

Financieringsvorm 

  

 

Rijks-/VNG-financiering is nu gestopt, in december is de begroting aangeleverd voor 2017 en volgend jaar. Inmiddels is dit 

goedgekeurd, lokale overheden nemen de financiering van dit energieloket nu over. De totale begroting is ca € 350k (periode t/m 

2018). Het uitgangspunt is dat de gemeenten dit zelfstandig financieren nu overheidsfinanciering is weggevallen. Wel is 

afgesproken dat er voor de regio Rijnmond een inverdienresultaat van € 100k gerealiseerd moet worden om als loket meer self-

supporting te worden.  

NB. De tijd die is gegund voor verzelfstandiging van de energieloketten is te kort. Daarom is er gekozen voor een afbouwmodel 

van overheidsfinanciering, onderdeel hiervan is het idee van het inverdienresultaat. Dit zal moeten komen deels uit 
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lidmaatschappen, deels uit pakketverkoop aan particulieren. Overheden denken hierbij vaak te makkelijk dat “de markt” het wel 

op zal pakken, de praktijk is veel weerbarstiger en eerst zal er een goed fundament moeten zijn met opschalingspotentie alvorens 

de markt aanhaakt, mede daarom is de tijd te kort en staat het bestaansrecht van veel energieloketten onder druk.  Overigens 

verloopt de besluitvorming in regio Haaglanden iets vertraagd t.o.v. de besluitvorming in regio Rijnmond. 

Het geleverde aanbod 

 
• Informatie en kennis over verduurzaming, ook via de fysieke hal. O.a. ook uitwisseling van kennis tussen professionals; en 

locatie voor nieuwbouwpresentaties van ontwikkelaars/bouwers aan particulieren. 

• Het i.s.m. deelnemers ontwikkelen van concepten richting NOM, gasloos wonen, energieneutraal en maatregelenoverzicht per 

woningtype en VVE. 

• In de regio bestaat de woningvoorraad (en ook de vraag) in de grote steden voor 50% uit VvE's. Verduurzaming hiervan is zeker 

een ander en zeer intensief proces. WoonWijzerWinkel biedt ook hiervoor de begeleiding van de vraagkant (denk bijv. aan 

belastingzaken, budgettering, interne organisatie en besluitvorming). Begeleiding van de aanbodkant is ook kritisch. Bijv. 

opname van uitvraag is veel intensiever, en het helpt als er een intermediair meekijkt. Een goed voorbeeld hiervan is hoe 

wordt samengewerkt onder de noemer www.VVE-010.nl.  

• Al de technische maatregelen  die in de hal staan zijn  ook online beschikbaar. De website wordt nu omgebouwd en meer 

ingericht als een online retail-formule. ICDuBo/WoonWijzerWinkel heeft het breedste aanbod van Nederland. 

• Er zijn 20 wijkacties in de gemeenten en die zijn best succesvol. Hiervoor is promomateriaal en een promowagen en zijn er huis 

aan huis acties, veelal samen met lokale initiatieven. Face-to-face verkoopt nu eenmaal het beste.  

• Er worden ook energie quickscans/woningonderzoek aangeboden. Dit wordt betaald door gemeente of particulier, afhankelijk 

van de afspraken met die gemeente. 

De intermediaire rol die WoonWijzerWinkel nu vervult is nog steeds noodzakelijk, dit wordt nog niet zelfstandig opgepakt door de 

aanbodmarktpartijen en het is een illusie dat dat op korte termijn gaat gebeuren.  De huidige bouw en installatiesector is hier nog 

niet rijp voor. Partijen zoals Uneto VNI en bouwend NL zouden volgens ICDuBo dit als kans moeten grijpen om achterban te 

enthousiasmeren en hierin iets voor hen te betekenen. Bovendien is voor WoonWijzerWinkel een prachtige taak weggelegd als 

intermediair tussen vraag en aanbod, want een aannemer spreekt de taal van de consument niet en verkoopt het liefst wat hij in 

zijn magazijn heeft liggen en het meeste aan verdiend. De energieloketten hebben dus de toekomst, mits zij de tijd krijgen het 

verdienmodel te ontwikkelen. 

De geboekte resultaten  

 

Afgelopen zes maanden is er bij het loket een verdubbeling van cijfers op alle vlakken zichtbaar (bezoekers, website bezoekers, 

aantallen in de wijkacties en conversies/mensen die maatregelen nemen). In totaal zijn er 4.000 klantcontacten, een goed 

klantvolgsysteem en/of CRM is hier zeer belangrijk. In totaal zijn er ruim 6.200 aanvragen voor maatregelen, waarvan 3.000 

conversies naar toegepaste maatregelen (substantieel).  

 

In de top vijf van maatregelen staan naast de bekende zonnepanelen en isolatie maatregelen ook de warmtepomp, zonneboiler en 

ventilatie oplossingen. Het succes hiervan komt mede omdat het loket een fysieke locatie heeft, want mensen schaffen niet 
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zomaar een warmtepomp via internet aan. Daarbij pakt het loket een soort aannemersrol op maar dan meer retail-gericht. Het 

zelfstandig sturen van een aannemer heeft namelijk een groot afbreukrisico, omdat die toch weer snel in het oude bekende 

patroon terugvalt en toch weer (uit eigen belang) die gasketel verkoopt. WoonWijzerWinkelis  best trots op de resultaten. In de 

opstartfase was er wat vertraging door gemeentelijke besluitvorming en de facilitering en de ontwikkeling van de website en 

marketing communicatiemiddelen. Maar je ziet nu dat die goede voorbereiding nu zijn vruchten begint af te werpen en branding 

van het energieloket als betrouwbaar en onafhankelijk partner voor consumenten erg belangrijk is. 

 

Het samenwerken met gemeenten vraagt blijvend energie, met name in de gezamenlijke 'Branding' en zenden van 1 boodschap. 

Volgens ICDuBo moet er bij gemeenten er blijvend aandacht zijn voor betere samenwerking tussen de afdelingen duurzaamheid 

en communicatie. 

Kritische succesfactoren 

 

• Loket moet betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Ondanks dat de focus vaak verschuift naar het aanbod, is het van belang dat er 

één 'Branding' en onafhankelijke boodschap is richting de particulier. 

• Samenwerking en ondersteuning vanuit gemeente/overheid is blijvend noodzakelijk, als winkel alleen red je het niet in de 

huidige markt. Commercieel kan ICDuBo niet blijvend een loketfunctie exploiteren. In de huidige staat van het 

verduurzamingsproces moet de focus namelijk nog erg liggen op bewustwording, dat is een maatschappelijke opgave die 

vooruitloopt op daadwerkelijke conversie. Er moet nog veel tijd en kosten gemaakt worden in de bewustwordingsactiviteiten 

bij de consument, waar gewoon geen commercieel rendement op te halen is. 

• Je actief laten zien op meerdere niveaus, 1) online, 2) fysieke locatie, 3) in de wijken (ook indirect via kinderen en scholen), en 

verenigingen (nog op experiment niveau maar heeft wel toekomst). 

• De aanname over aanbod: 'De markt pakt het wel op', is te makkelijk. Er moet nog ontwikkeld worden in marktconcepten en 

de bedrijfstak moet de taal van de consument leren spreken, niet praten in fabriek specificaties (zoals coëfficiënt of 

performance van een apparaat), maar deze vertalen naar datgeen wat de consument wel begrijpt (besparing op je gas en 

energierekening, effect op comfort, etc.). Focus hier op totaalpakketten en ontzorging. ICDuBo moet hierbij de bedrijfstak 

helpen en daarmee is voor hen een belangrijke rol weggelegd. 

• De markt is er nog niet goed op ingericht om VvE's echt goed te helpen. Vraagstukken die spelen: hoe kan dit worden 

gefinancierd en hoe werkt het door in de exploitatiefase? 

• Communicatie en verandering van perceptie is nodig richting consumenten en hier is schaalgrootte voor nodig. Gemeenten 

experimenteren nu nog met te veel verschillende initiatieven; er komen te veel mensen langs in 1 wijk. Focus op 1 branding 

verhaal en hangt dit op aan 1 paraplu. De loketfunctie past hier goed bij. Een grotere schaal heeft ook het voordeel dat je een 

onderhandelingspositie hebt t.o.v. leveranciers. 
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Overige punten 
 

• Hoewel online zeker zijn meerwaarde heeft, worden de grote stappen gemaakt door een fysiek aanbod te tonen en de wijk in te 

gaan. Volgens ICDuBo is de grote focus op online niet altijd juist.  

• Ook is de looptijd van de ondersteuningsstructuur voor de energieloketten volgens ICDuBo te kort en is er een langere adem 

nodig om zodanig op te schalen dat de benodigde middelen uit de markt gefinancierd kunnen worden. Twee voorwaarden van 

de VNG aan energieloketten zijn in de praktijk lastig te combineren, maar dit is ICDuBo naar eigen zeggen wel gelukt. Het vergt 

wel blijvende aandacht van de organisatie. Deze twee voorwaarden zijn: 

1. Commercieel onafhankelijk zijn. 

2. Op lange termijn financieel self-supporting zijn, dit vereist een commerciële insteek. 

Hierbij merkt ICDuBo op dat zij vanuit het eerste belang alle aanbieders een podium moeten bieden. Vanuit het tweede belang 

moeten zij gaan voor 'laaghangend fruit', terwijl het algemene belang van verduurzaming gebaat is bij een volledige klantreis en 

grotere pakketten. Maatschappelijk belang en commercieel belang staan dan soms op gespannen voet. 

 

ICDuBo en WoonWijzerWinkel heeft grote behoefte aan hele praktische en concrete voorbeelden van aanpakken van succes 

verhalen uit het land. Inclusief bijvoorbeeld folders en flyers (en waarom en hoe de boodschap is vormgegeven, de invalshoeken). Zij 

doen een oproep om deze informatie tussen energieloketten te delen. Het is niet nodig dat elke gemeente zijn eigen experimenten 

uitvoeren en ieder opnieuw het wiel uitvindt. 
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2.7 Bleeve 

Organisatie 

 

 

Bleeve (BV) is twee en een half jaar geleden gestart, omdat zij het tijd vonden voor een 'Coolblue' ervaring voor de verduurzaming 

van je huis (particuliere woningeigenaren). Gestart is met een eerste versie van de Huisscan, een overzicht van subsidies en 

maatregelenlijst. Toen de ontwikkeling van energieloketten kwam sloot dat mooi aan bij de bestaande activiteiten. Bleeve is met 4 

mensen begonnen en heeft nu 17 werknemers bestaande uit (bouw)technisch adviseurs, programmeurs, 

marketing/communicatie en contactpersonen voor gemeenten en bedrijven. 

 

Bleeve werkt naar eigen zeggen aan een duurzame toekomst, o.a. door huiseigenaren als onafhankelijke partij van A-Z te 

ondersteunen bij het verduurzamen van de woning: van oriëntatie tot actie en evaluatie. Bleeve ziet zichzelf als een 

netwerkbedrijf: ruim 100 partners voor 7 technieken (energiemaatregelen), een landelijk werkgebied, gemeenten als voornaamste 

partner/opdrachtgever, en ondersteunend voor lokale energie-initiatieven. 

 

De energieloketten ondersteund door Bleeve zijn online te vinden via regionaalenergieloket.nl/[vul in regio] 

In de opstartfase van de energieloketten (met Rijk/VNG-financiering) is met name samengewerkt met de verschillende 

regiocoördinatoren. Op dit moment vinden nieuwe initiatieven Bleeve uit zichzelf, vaak ook via het bestaande partnernetwerk.  

Bleeve is begonnen in Utrecht, daarna volgden Zuid-Holland Zuid, Stedendriehoek en Amsterdam. Inmiddels zijn 65 gemeenten 

aangesloten. 

Financieringsvorm 

  

 

De financieringsstromen: 

• Gemeenten (o.a. met Rijks-/VNG-gelden); het overbruggingskrediet van Rijk/VNG voor 2017. Volgens Bleeve zal de gemeente 

een rol moeten blijven spelen bij het energieloket. Energieloket is een rol die echt bij de functie en schaal van gemeente past. 

Zeker ook bij het informeren en stimuleren, het kennisniveau bij de gemiddelde inwoner is nog laag. Bleeve verwacht dat deze 

informerende, stimulerende en zelfs activerende rol de komende jaren alleen maar belangrijker zal worden, gezien de opgave 

in het verduurzamen van particuliere koopwoningen.  

Kan loket op eigen benen staan zonder bijdrage van gemeente? Als je als gemeente de zeer ambitieuze doelstellingen wilt 

halen dan zal je moeten blijven investeren. Gemeenten betalen voor basisdiensten van energieloket (digitaal 

klantvolgsysteem; bouwkundige expertise via e-mail; website lokaal energieloket). 

• Bijdrage van bedrijven: afdracht op basis van transacties. Deze vorm is twee jaar geleden na overleg met bouw- en 

installatiebedrijven afgesproken. Bij de vraag of dit een vast bedrag of percentueel deel moest zijn was de uitkomst: 

percentage 3,5-6% van transactieprijs, hoogte afhankelijk van de te nemen maatregel. Bleeve heeft daarom nu één 

overeenkomst gelijk voor elke techniek met de aanbieders van die techniek. De samenwerking met de bouw- en 

installatiebedrijven wordt doorlopend geëvalueerd en doorontwikkeld. 

NB. De methode van weergave van aanbieders is geheel transparant, en wordt door een slim algoritme geregeld die 

neutraliteit garandeert. De positie van een aanbieder op de online lijst wordt bepaald door het belang van de klant 
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(inwoner/offerte aanvrager) voorop te stellen. Hierbij wordt gekeken naar bijv. o.a. de reisafstand (lokaliteit), reviews, aantal 

reviews, reactietijd of offerteverzoeken en keurmerken. De kwaliteit die een bewoner krijgt staat voorop. 

 

Binnen regio’s zijn ook grote verschillen in ambtelijke capaciteit die beschikbaar is, dus naast de basisdienstverlening bestaat er 

ook de mogelijkheid additionele diensten af te nemen van de 'menukaart’ (zie hieronder). 

Het geleverde aanbod 

 
Het aanbod aan gemeenten bestaat uit een basisdienstverlening en een keuzemenu voor activiteiten die extra reuring rondom 

verduurzaming genereren. 

• Basis: eigen pagina, subsidiescan, koppeling lokale bedrijven, ambassadeur/coaches, online klantvolgsysteem, 

kwartaalrapportages. Daarnaast is er de Bleeve Backoffice voor klantvragen. 

Menukaart, bijv. groepsaankoop, wijkaanpak, bewoners avonden, ABRI-advertenties, flyers, workshops voor ambtenaren, 

bedrijfsbezoeken, onlinecampagnes, retarget-acties (additioneel online marketing). 

De geboekte resultaten  

 

Er zijn 65 aangesloten gemeenten. 

Op moment zijn er 20 groepsaankopen actief (meerdere gemeenten per groepsaankoop, tientallen bewonersavonden met 40-60% 

conversie). In april mei volgen meer o.a. in Utrecht e.o., en Drechtsteden. 

Daarnaast is Bleeve aan het door ontwikkelen samen met Rabobank Nederland. Afgesproken is informatie te verstrekken aan 

bestaande hypotheekklanten: via rentebrief met informatie als link opgenomen, over bijv. groepsaankopen. Nieuwe 

hypotheekklanten kunnen gebruik maken van een adviesgesprek en/of online tools die beschikbaar worden gesteld. De bank(en) 

werken ook aan financieringsproducten voor duurzame maatregelen. Meer tijd en ontwikkeling is daarvoor nodig. 

Kritische succesfactoren 

 

• Geïntegreerde online en offline aanpak. Online is nodig om de handelingskosten per klant naar beneden te krijgen. Want bij 

iedereen een keukentafelgesprek houden is onbetaalbaar. Het succes van Bleeve is de introductie van E-commerce in de 

verduurzaming van woningbouw. Bleeve heeft hiervoor een in-house IT-ontwikkelteam. 

• Een offline aanpak is echter cruciaal om het energieloket te laten ‘leven’ in de regio. Lokaliteit i.c.m. extra 

menukaartonderdelen.  

• Opbouw van relevante data voor effectievere communicatie. Elk huis en situatie is uniek, dus goed aanbod vergt goeie vragen. 

Inzichten op basis van eerdere ervaringen heb je nodig om efficiënt te kunnen opereren. Als gevolg kan eloket-data ook als 

uitgangspunt dienen voor overheidsbeleid. 

• Onafhankelijkheid, dit is al ten tijde van de opstart geborgd zoals ook hierboven beschreven. 

• Goede omgang met lokale bedrijfsleven en samen door ontwikkelen. Hier ontstaan verschillende modellen. Bouw en infra 

sector is lastig te bewegen óf hebben het extra werk niet nodig, óf zijn qua kennis over innovatie nog niet bij, óf niet IT/online 

ingevoerd. Het is van belang projecten op te zetten, hier haken de aanbieder wel op aan. En zet hier een goede 

accountmanager op om de langdurige relatie te behouden. 

• Gemeenten waar het goed loopt zitten er proactief in, hier is de interne organisatie opgelijnd om duurzaamheid blijvend 

aandacht te geven. Het loopt stroever wanneer het ambtelijk niet op 1 lijn zit. Het is van belang dat gemeenten zich echt 
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opstellen als partners i.p.v. vasthouden aan een opdrachtgever/nemer relatie. Langjarige borging en samenwerking laat de 

samenwerking groeien. 

Overige punten 

 

 

De energieloketten als fenomeen is nog nieuw. Dat merkt ICDuBo ook in de uitvoering en de markt. 

Elke regio heeft het op zijn eigen manier ingevuld. Dit is zo gegroeid, maar levert ook op dat de lokale context relevant is gemaakt. 

De focus op schaalbaarheid van alle duurzaamheidsacties is zeer belangrijk. Want de concrete uitdaging die er ligt is enorm 

(verduurzaming van 10.000 woningen per maand).  
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2.8 Duurzaam Bouwloket 
Contactpersoon: Raoul Santibanez 

Datum interview: 21 april 2017 

 

Organisatie 
 

 

Duurzaam Bouwloket (DBL) is ontstaan uit een afstudeeronderzoek in 2011, nog voor ontwikkeling van de energieloketten en SER-

akkoord. Het onderzoek ging over de informatie en kennisbehoefte over duurzaam bouwen en renoveren. Er werd veel geroepen 

dat er een gebrek was aan kennis en informatie, maar Duurzaam Bouwloket wilde de vraag "waar is dan echt behoefte aan?" 

onderzoeken. Uit de interviews onder mix van stakeholders en 'slimme koppen' kwam naar voren dat er niet perse kennistekort is, 

maar de vertaalslag van die kennis naar de markt het probleem was. De focus binnen DBL ligt met name op de particuliere markt, 

B2B 'liep wel' en daar kwamen al leuke pilots van de grond. Bij particulieren daarentegen zijn nog veel vragen over mogelijkheden 

van maatregelen. Online is heel veel te vinden. Maar info is vaak niet compleet of onafhankelijk, en men ziet door de bomen het 

bos niet meer. DBL signaleerde een behoefte aan een onafhankelijk online platform waarbij het belang van de bewoner centraal 

staat. 

 

Gemeente Alkmaar was de eerste gemeente (eind 2011) met de vraag of dit voor hen ingezet kon worden. DBL heeft meteen 

aangegeven niet te geloven in 'alleen online' loketstructuur, maar een digitaal loket plus fysieke activiteiten en communicatie in de 

regio. DBL heeft dit voor Alkmaar eerst een jaar uitgevoerd, daarna volgde al snel de volgende 13 gemeenten, en bij de start van 

het SER-akkoord groeiden ze door naar 33 gemeenten. Dit waren abonnementsvormen betaald door gemeenten om inwoners te 

bereiken. In 2015 en 2016 is DBL verder gegroeid en inmiddels zijn 113 gemeenten aangesloten bij het loket.  

 

De slogan van Duurzaam Bouwloket: Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijk energieloket voor inwoners in uw gemeente. Hier 

kunt u terecht voor al uw vragen, informatie en advies op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparing, 

energieopwekking en subsidies.  

Missie: een partner voor gemeenten zijn om de gebouwde omgeving 'aardgasloos-ready' te krijgen. Meedenken en ontwikkelen 

op welke manier DBL bewoners kan helpen om hun woning op termijn los te koppelen van aardgas. 

 

Met alle gemeenten sluit DBL een individuele overeenkomst af, maar samenwerking is vaak (boven)regionaal. Deze schaalgrootte 

helpt wel, omdat aanpakken gekopieerd kunnen worden. Als gemeente individueel een full service energieloket organiseren kan 

nooit efficiënter of goedkoper dan gezamenlijk zoals gemeenten en Duurzaam Bouwloket dat nu doen. Maar de acties moeten wel 

lokaal ingebed blijven en lokaal herkenbaar zijn. 

 

DBL  werkt met een vast aantal fte voor backoffice en communicatie en verder een grote flexibel schil. 
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Financieringsvorm 
  

 

De bekostiging van het loket gebeurt door gemeenten. Vanaf begin af aan was het al duidelijk dat deze vorm van energieloket van 

toegevoegde waarde is voor gemeenten en dat gemeenten bereid zijn deze loketstructuur te financieren.  Het prijsmodel werkt 

met een gestaffelde prijs voor gemeenten op basis van het aantal wooneenheden in de gemeente. 

 

DBL krijgt wel vaak wel aanbieding om advertentieruimte te verkopen, maar heeft de strategische keuze gemaakt om volledig 

onafhankelijk te blijven door hier niet op in te gaan. DBL werkt niet met leads, kickbackfee’s of andere vormen van 

conversievergoeding. Het is een must voor gemeenten om de onafhankelijkheid te borgen. Bestuurlijk is een samenwerking 

anders niet te verantwoorden. Immers, als DBL als energieloket zouden verdienen aan de verkoop van producten staan er morgen 

nog 100 bedrijven in de rij die dat ook willen en kunnen doen voor de gemeente aldus DBL. De kracht zit hem in de 

onafhankelijkheid en dat wordt sterk gewaardeerd door inwoners en gemeenten. 

 

Het geleverde aanbod 

 
• Digitaal energieloket is basisdienstenpakket. dit kost gemiddeld gezien per regio een  5 á 6 uur tijdsbesteding per maand per 

gemeente (afhankelijk van gemeente grootte kan dit iets lager of hoger liggen). In de dienstverlening zit o.a. de loketfunctie 

met backoffice, monitoring en rapportage, communicatie, alliantievorming; 

• DBL werkt ook met een menukaart met additionele diensten, zoals: 

• wijkgerichte aanpak (ook i.r.t. transitie naar gasloos);  

• infrarood campagnes ; 

• Infoavonden en inloopavonden op het gemeentehuis; 

• Duurzaam Bouwloket is het enige loket met een ondersteuningsstructuur voor mkb (o.a. voor maatregelen, fiscale vragen 

etc.) en een uitbreiding in het loket voor energie neutrale nieuwbouw; 

• Alle maatregelen voor woningen zijn te vinden op de website. Niet alleen energiemaatregelen, maar ook voor gezondheid en 

comfort.  

• Daarnaast is er ook doorverwijzing naar lokaal bedrijfsleven. In overleg met gemeente en bestuurders wordt daar een 

kwaliteitsfilter toegepast om kwaliteitsborging in te bouwen. De lijst van doorverwijzing wordt weergegeven op basis van de 

postcodeafstand. Deze manier van doorverwijzen is transparant voor bewoners en bedrijfsleven. 

•  

De geboekte resultaten  
 

Voor het bijhouden van de resultaten is er een uitgebreid monitoringssysteem dat bijhoudt: Aantal klantcontacten, 

conversiegetallen, getroffen maatregelen per woning et cetera. Exacte informatie is op te vragen. 

Kritische succesfactoren 
 

• Onafhankelijkheid, niet gebonden zijn aan de verkoop van producten of percentages van bedrijven. Behoud de neutrale 

adviesrol aan bewoners. 

• Professionele backoffice, w.o. een helpdesk met directe inhoudelijke expertise. DBL geeft aan dat het werken met alleen een 

callcenter en later terugbellen niet effectief is.  



 
 

 

9 juni 2017. Ons kenmerk 1017087-005/dkl/jba 41 

 

 

• Monitoring en klantvolgsysteem. Dit maakt onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk (benchmark), alsook het 

monitoren van de interne professionaliteit. De klant moet je volgen na doorverwijzing om de follow-up acties te bewaken en 

de keuze van maatregelen te borgen. 

• Het loket is schaalbaar en geeft mogelijkheid voor lokale gemeentelijke invulling en uitstraling. Belangrijkste is wel de 

ambtelijke ondersteuning. De gemeente moet wel commitment hebben en substantieel aantal uren beschikbaar hebben voor 

duurzaamheid (dit verschilt per gemeente: bijv. 2 fte vs 4u per week). 

• Voor de energietransitie wordt veel verantwoordelijkheid gelegd bij gemeenten, dit past ook goed. Maar de medewerkers 

staan onder druk en dat wordt alleen maar meer. Inwonersinitiatieven kunnen bijdragen, professioneel georganiseerde 

energiecoöperaties krijgen meer voor elkaar, maar gemeenten verwijzen soms te makkelijk naar vrijwilligersorganisaties. 

Wanneer de druk bij lokale initiatieven te groot wordt treed al snel vrijwilligers erosie op.  DBL doet veel aan ondersteuning 

van energiecoöperaties om hierbij te helpen, bijv. workshops voor de infrarood aanpakken et cetera.  

• De combi van online met fysieke aanpakken en campagnes is essentieel. Een beter resultaat wordt echt duidelijk in 

klantcontacten en conversiegetallen. 

• Gebruikmaken van online marketing strategie, zoekoptimalisatie wordt ook steeds belangrijker.  

• Alle IT slimmigheid kan ook als white label door andere energieloketten worden afgenomen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

subsidietool, dat beschikbaar wordt gesteld aan energie coöperaties. Door onderdelen beschikbaar te stellen helpt DBL ook bij 

professionalisering van bewonersinitiatieven. Omdat zij alles zelf programmeren zijn ze heel flexibel om aan wensen van 

gemeenten en alle ander partijen te voldoen. 

Overige punten 
 
 

• Het is erg belangrijk dat de samenwerking met gemeenten niet wordt gezien als een opdrachtgever/nemer relatie maar als 

een echte partnership. De gemeente moet zich echt betrokken voelen bij de toekomst van het loket. 

• ‘’transitie naar gasloos’’ is de nieuwe ontwikkeling die écht samen moet worden opgepakt richting bewoners. 

• Samenwerking met bedrijfsleven: bewuste keuze gemaakt in strategie voor onafhankelijkheid. Dit wordt door bedrijfsleven als 

positief gezien, want dit schept duidelijkheid over positie en relatie. Slechts 1 bedrijf is in de 6 jaar loketstructuur afgehaakt. 

Ook met het bedrijfsleven onderhoudt DBL een langdurige samenwerking. De markt is klaar met websites die o.b.v. leads of 

conversie werken.  

• DBL stopt veel tijd in het bedrijfsleven in de vorm van kennisontwikkeling, kennisdeling, relatiebeheer, service en 

dienstverlening. Hier betaalt het bedrijfsleven niet voor. Ze mogen wel een vrijwillige marketingbijdrage leveren. Dit wordt 

gebruikt om de online functionaliteit te versterken(SEO/SEA). Bedrijven gunnen dit DBL omdat ze daar de meerwaarde van 

zien. 
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Hieronder presenteren wij een selectie van gebruikte bronnen.  

 

• Algemene voorwaarden, Bleeve (2016) 

• Bedrijfsplan Achterhoeks Energieloket, Achterhoeks Energieloket (2016) 

• Begroting Regio Twente, Regio Twente (2017) 

• Begroting Regio Zeeland, Regio Zeeland (2017) 

• Begroting, Brabant Woont Slim (2017) 

• Checklist energiebesparing thuis, regio West-Brabant (2017) 

• Flyer bedrijven, Bleeve (2016) 

• Infographic Achterhoek Duurzaam Verbouwen, Achterhoek Duurzaam 

Verbouwen(2016) 

• Mooie huizen, lage lasten, groene banen- Brabant Woont Slim 

Noordoost-Brabant Deal, Brabant Woont Slim (2016) 

• Opnameformulier energieadvies v3.2, regio West-Brabant (2017) 

• Presentatie Dubbel Duurzaam, Dubbel Duurzaam (2017) 

• Rapportage Communicatie, Brabant Woont Slim (2017) 

• Rapportage Facebook, Brabant Woont Slim (2017) 

• Rapportage Web Traffic, Brabant Woont Slim (2017) 

• Voortgangsrapportage Energieloket Q1, regio West-Brabant (2017) 

Voortgangsrapportage Energieloket Q4, regio West-Brabant (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De personen die zijn geïnterviewd zijn:  

 

• Dhr. Marcel Aanen, Gemeente Borsele 

• Dhr. Leo van den Akker, Omgevingsdienst Brabant Noord 

• Mw. Kristie van Damme, regio West-Brabant 

• Dhr. Dennis Fokkinga, Driven by Values 

• Dhr. Paul Geurts van Kessel, Bleeve 

• Dhr. Maurice van der Meer, ICduBo 

• Dhr. Raoul Santibanez, Duurzaam Bouwloket 

• Dhr. Jan Straatman, Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen 

 

 

Graag bedanken wij de personen die hun medewerking hebben verleend aan 

de totstandkoming van dit rapport.  

 

 

Bijlage 3 Bronnen 
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