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INLEIDING



Achtergrond: Innovatieve Aanpakken

• Als koploperprogramma bovenop de regionale aanpakken is eind 2016 het programma Innovatie 

Aanpakken gestart. In 51 Innovatieve Aanpakken (IA) verduurzamen gemeenten met lokale partners op 

vernieuwende wijze particuliere koopwoningen, om zo de transitie naar een energieneutrale

woningvoorraad te versnellen.

• De VNG coördineert het programma in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het 

Ministerie van BZK. De Innovatieve Aanpakken worden ondersteund door Stroomversnelling, 

SBRCURnet en de VNG. De ondersteuning aan de Innovatieve Aanpakken bestaat uit onder andere 

bijeenkomsten, een digitaal platform en aanpakgerichte ondersteuning door experts.

• Dit programma beoogt de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te versnellen. 

Gemeenten dienen samen met lokale ondernemers en energiecoöperaties een aanvraag in voor een 

bijdrage oplopend tot ruim € 250.000. De regeling is gericht op allianties met innovatieve ideeën om 

woningeigenaren te stimuleren hun woning naar energieneutraal te renoveren. Een onafhankelijke 

beoordelingscommissie toetst de aanvragen en controleert de voortgang van de aanpakken.

3Bron: vng.nl



Opdracht

• Als onderdeel van het ondersteuningsprogramma heeft VNG iedere aanpak extra ondersteuning 

van een “ondersteuningsteam” aangeboden. Het doel was om de situatie van elke aanpak in 

kaart te brengen, om knelpunten te inventariseren en te adresseren om daarmee de 

ontwikkeling en implementatie van de aanpak te verbeteren en te versnellen. 46 aanpakken zijn 

verdeeld over drie landsdelen die elk worden ondersteund door één ondersteuningsteam (ERAC, 

DWA, KplusV). 

• KWINK/Rijnconsult begeleidt en coördineert de ondersteuningsteams en is verantwoordelijk 

voor deze beknopte overkoepelende rapportage.

• De opdracht is uitgevoerd in november 2017 – januari 2018
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Proces
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Gesprekken IA Format Analyse Rapportage

• De drie ondersteuningsteams hebben stukken bestudeerd en gesprekken gevoerd met 

initiatiefnemers en deelnemers van de Innovatieve Aanpakken. Op basis van de verzamelde 

informatie is een format ingevuld.

• KWINK groep en Rijnconsult hebben een analyse uitgevoerd aan de hand van de verzamelde 

informatie in de formats. De conceptbevindingen zijn getoetst in een bijeenkomst met de 

ondersteuningsteams en de VNG. De bevindingen zijn vervolgens uitgewerkt in deze rapportage.



Inhoud rapportage

Deze rapportage bevat de volgende drie onderdelen:

1. Acties Innovatieve Aanpakken; 

2. Gesignaleerde aandachtspunten en uitdagingen;

3. Kansen en mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen aanpakken;
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1. ACTIES INNOVATIEVE AANPAKKEN



Een overkoepelend beeld van de aanpakken wordt 
gegeven aan de hand van 6 onderwerpen

A. Onderwerp. Op welk onderwerp richt de IA zich? 

B. Doelgroep. Wie is de doelgroep? 

C. Fase en focus. In welke innovatiefase zit de IA? Wat is de focus van de IA voor de komende 

periode?

D. Samenwerking. Welke type partijen werken samen in de IA?

E. Business case/verdienmodel. Is er een business case/verdienmodel beschikbaar?

F. Resultaten. Wat zijn resultaten en hoe is de voortgang bij de IA?
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A. Inhoud

• De grafiek geeft inzicht in de focus 

van de IA binnen het algemene 

thema energiebesparing 

particuliere woningvoorraad.

• De focus van de IA kan veranderen 

tijdens de uitvoering en vormt dus 

een momentopname. 

9*PMC=product-markt combinatie

Wat is de inhoudelijke focus van de IA?
Verbeteren energiebesparing
specifieke doelgroep (bv. VVE of
monumenten)
Ontwikkelen nieuw model (bv.
warmtenet of aardgasloos)

Verbeteren match vraag &
aanbod (bv. *PMC of
implementatie abonnement)
Verbeteren vraag (focus op
bewoners)

Ontwikkelen app/ICT-tool

Onduidelijk (energiebesparing
algemeen)



B. Doelgroep
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Wat is de doelgroep van de IA?

De meerderheid van de IA richt zich op woningeigenaren in zijn algemeenheid en maakt geen 

specifieker onderscheid. Een deel van de aanpakken richt zich specifiek op deelnemers binnen VvE’s. 

Een klein aantal richt zich op starters en doorstromers bij het kopen van een huis.  Ook zijn er nog 

twee aanpakken die zich richten op eigenaren van monumenten. Er is één IA die zich richt op 

woningeigenaren én huurders.



C. Fase en focus
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In welke innovatiefase zit de IA?

Verkenning

Product/dienst in ontwikkeling

Product/dienst is gereed, maar
nog niet toegepast

Product/dienst is toegepast

Product/dienst is toegepast en
wordt doorontwikkeld

De IA bevinden zich in verschillende stadia van innovatie. Ongeveer één-derde van de producten (of 

diensten) is nog niet gereed. Één-derde van de producten is in de praktijk al toegepast.



C. Fase en focus
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Focus komend jaar

Coalitievorming & draagvlak

(Door)ontwikkeling product

Financiering

Marketing & communicatie

Uitrollen & opschalen

Onduidelijk/meervoudig

Aan de Innovatieve Aanpakken 

is gevraagd wat het 

belangrijkste aandachtspunt is 

voor komend jaar. Deze grafiek 

geeft een beeld van die focus.



D. Samenwerking

• IA werken vaak met kernteams/projectteams met daaromheen een breed consortium.

• De samenstelling van de consortia varieert. Constanten zijn de betrokkenheid van gemeenten, 

de bouw- en installatiesector en andere partijen uit het bedrijfsleven (denk aan taxateurs of 

makelaars).
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E. Business case
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Verdienmodel/business case

Nog geen
uitzicht op
sluitend
verdienmodel

Uitzicht op
sluitend
verdienmodel

Sluitend
verdienmodel

• Het grootste deel van de Innovatieve Aanpakken heeft nog 

geen zicht op een sluitend verdienmodel. 

• Een klein deel van de aanpakken geeft aan wel een 

sluitend verdienmodel te hebben. Voorbeelden die worden 

genoemd zijn de propositie van de PMC in Eemland voor 

het realiseren van een NoM-woning door een coalitie van 

lokale bedrijven, de pilots PMC bij EnergieUtopia Hart van 

Brabant, de business case van Reimarkt bij de aanpak 

Hoogeveen woont Slim! En het 

energiebespaarabonnement ANNO gemeenten in 

Friesland. Hierbij wordt wel aangegeven dat de marges 

laag zijn en er een verdienmodel is dankzij de financiële 

bijdrage.

• De focus van de aanpakken ligt veelal ook (nog) niet op het 

realiseren van het verdienmodel. Veel aanpakken zijn met 

name bezig met het ontwikkelen van een product/dienst.



F. Resultaten
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Aantal verduurzaamde woningen

0 1 tot 5 meer dan 5 Onbekend

Voortgang t.o.v. planning

Ligt voor Op koers Ligt achter Onbekend

• Onderstaande grafiek geeft inzicht in het aantal woningen dat per IA verduurzaamd is. Het gaat om feitelijk 
gerealiseerde maatregelen. Offertes die wel ondertekend zijn, maar nog niet uitgevoerd, zijn niet 
meegenomen. 
- Zes aanpakken hebben nog geen maatregelen gerealiseerd, maar hebben al wel ondertekende offertes voor 

de uitvoering van maatregelen. De verwachting is dan ook dat het aantal verduurzaamde woningen de 
komende maanden nog toeneemt.

- In sommige aanpakken ligt de nadruk niet op het realiseren van fysieke maatregelen, maar op andere 
vlakken zoals samenwerking, herijking van plannen of gebruik van apps. 

• De grafiek over de voortgang ten opzichte van de planning heeft betrekking op de gepercipieerde voortgang 
van de IA op basis van de gesprekken. De categorie onbekend heeft ook betrekking op aanpakken die sterk 
gewijzigd zijn ten opzichte van de doelstelling, waardoor vergelijking onmogelijk is geworden.



2. GESIGNALEERDE AANDACHTSPUNTEN 
EN UITDAGINGEN



De ondersteuningsteams signaleren 
aandachtspunten en uitdagingen op vijf thema’s

A. Financiering van de Innovatieve Aanpak

B. Business case van het product

C. Marketing & Communicatie

D. Betrekken bedrijfsleven

E. Vertraging in het project

De vijf thema’s vormen een samenvatting van de informatie die de ondersteuningsteams 
verzameld hebben op basis van documentstudie en in de gesprekken met de aanpakken. 

Alle aandachtspunten hebben betrekking op een substantieel deel van de aanpakken, tenzij 
expliciet anders vermeld. 
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A. Financiering van de IA
De financiering van de aanpak vormt in verschillende gradaties een knelpunt: sommige aanpakken 
hebben op dit moment geen sluitende begroting, veel aanpakken voorzien tekorten wanneer het 
product in fase 3 op de markt wordt gebracht (omdat ze dan ook meer kosten moeten gaan 
maken). Enkele aanpakken maken zich expliciet zorgen over de financiering wanneer de bijdrage 
van de VNG vervalt. 

De ondersteuningsteams signaleren dat er soms gewoon te weinig aandacht is gegeven aan de 
financiering, soms is het gebrek aan financiering inherent aan het innovatieve en risicovolle 
karakter van de aanpak. 

Of sluitende financiering gerealiseerd gaat worden is veelal afhankelijk van specifieke factoren, 
zoals de samenstelling van de nieuwe Colleges bij gemeenten, toezeggingen van garantiefondsen of 
het vinden van een financiering voor het Energiebespaarabonnement.

Voor een klein deel van de aanpakken geldt dat de financiering afhankelijk is van landelijke 
beleidskeuzes en ontwikkelingen. Voorbeelden zijn het vinden van een oplossing voor 
objectgebonden financiering, de co-financiering achter het Nationale Waarborgfonds en de ruimte 
die wordt gegeven aan Esco’s*. 
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*Esco = Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een 
gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe 
partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen 



B. Business case voor het product
Sommige aanpakken hebben nog geen business case ontwikkeld voor hun product of dienst. 
Veel aanpakken hebben wel een business case ontwikkeld, maar erkennen dat deze nog niet 
sluitend is. Voorbeelden van knelpunten die meermaals zijn genoemd zijn:

- De terugverdientijd is nog te lang (15-20 jaar);

- De investering  is te hoog is voor veel bewoners;

- Er is onduidelijkheid aan wie de kosten kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in het geval 
van warmtenetten);

- Het verdienmodel voor het bedrijfsleven is nog te onzeker (bijvoorbeeld omdat er wel 
investeringen moeten worden gedaan maar andere bedrijven later gratis kunnen instappen).

Deze knelpunten worden groter door het innovatieve karakter van de producten of diensten: het 
product is onbekend, dus de opbrengsten zijn onzeker; er zijn meerdere alternatieve producten 
beschikbaar die invulling geven aan hetzelfde doel en de resultaten zijn afhankelijk van 
toekomstige wet- en regelgeving (denk aan de onzekerheid rond subsidies, het tempo van 
aardgasloos en de salderingsregeling). 

Het knelpunt rond de business case wordt in de meeste gevallen groter wanneer de financiële 
bijdrage van de VNG vervalt. Zo zijn er meerdere aanpakken die energiescans nu nog gratis 
uitvoeren met behulp van deze financiële bijdrage. 
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C. Marketing & communicatie
De grootste uitdaging voor de IA is het daadwerkelijk op de markt brengen van de innovatie en 
woningeigenaren overtuigen van het gebruik. 

Het overtuigen van woningeigenaren vormt een knelpunt in verschillende fases:

- Deelnemers werven om de pilot uit te voeren en innovatie in de praktijk te testen;

- Deelnemers werven om in een bredere populatie zicht te krijgen op de potentiële conversie 
(i.v.m. de business case) en knelpunten die verschillende doelgroepen ervaren;

- Grote aantallen deelnemers werven om de innovatie door te ontwikkelen.

Enkele aanpakken hebben nog geen communicatieplan opgesteld. Het meest voorkomende 
knelpunt is het in de praktijk brengen van het communicatieplan: toepassen van verschillende 
communicatie-instrumenten en formuleren van een realistisch succesverhaal waardoor 
bewoners overtuigd worden. 

Veel aanpakken hebben volgens de ondersteuningsteams nog niet voldoende nagedacht over de 
marketing en bewustwording – de focus lag op product- of conceptontwikkeling. Het risico van 
deze eenzijdige focus is dat de IA veel goede producten / concepten opleveren zonder conversie 
naar aangevraagde offertes. De VNG merkt op dat dit een opvallende constatering is, omdat er 
door de VNG juist zwaar is ingezet op de ondersteuning van de aanpakken op het gebied  van 
marketing & communicatie. 
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D. Betrekken bedrijfsleven 

In veel aanpakken vervullen aannemers, installateurs of makelaars een belangrijke rol. Ze leveren 
kennis en expertise, ze vormen het aanspreekpunt voor ‘klanten’ van de IA en/of ze zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de innovatieve maatregelen. 

Door de aantrekkende markt heeft innovatie echter weinig prioriteit voor de meeste bedrijven. 
Aannemers en installateurs zitten vol met regulier werk, er is in deze sector sprake van een groot 
tekort aan jonge technici; makelaars zijn druk door het grote aantal transacties op de 
huizenmarkt. 

Het risico is dat het lokale bedrijfsleven een passieve houding inneemt. Woningeigenaren 
worden onvoldoende pro-actief benaderd, soms wordt niet de kwaliteit geleverd die verwacht 
zou mogen worden en er wordt niet geïnvesteerd in innovatie van het productenaanbod. Daarbij 
wordt opgemerkt dat de initiatiefnemers (vaak gemeenten of Energieloketten) maar beperkt 
zicht hebben op de daadwerkelijke dienstverlening van aannemers en installateurs, dus dat ze 
hier vaak (te) laat achter komen.
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E. Vertraging in project
Veel aanpakken geven aan dat ze te maken hebben met vertraging in het project. De kwantitatieve 
resultaten blijven in veel gevallen achter bij de verwachtingen (zie eerdere sheets). Vertraging is 
inherent aan innovatie, maar een knelpunt is dat de vertraging leidt tot intern ‘gedoe’ over 
aanpassing van budgetten, verantwoordelijkheden en planningen. In sommige aanpakken hebben 
deelnemers (impliciet of expliciet) hun aandacht verplaatst naar andere projecten met meer 
voortgang.

- Met name aanpakken die werken met VvE’s hebben te maken met vertraging, door de lange 
doorlooptijd van besluitvorming VvE’s. 

- Ook aanpakken die gericht zijn op opschaling hebben vaak te maken met vertraging, omdat de 
opschaling om meer maatwerk vraagt dan voorzien. De ondersteuningsteams merken daarnaast 
op dat er weinig lijkt te zijn nagedacht over de richting van de opschaling (bv. Welke wijk is het 
meest geschikt voor het vervolg?).

- Een veelvoorkomend knelpunt is een tekort aan personele capaciteit om het ‘project te trekken’.

- De vertraging volgt volgens de ondersteuningsteams  vaak uit de grote focus op 
productontwikkeling, waardoor onvoldoende is nagedacht over financiering en bewustwording.

Tot slot merken de ondersteuningsteams op dat de IA veelal bottom-up aanpakken zijn die geacht 
worden aan te sluiten bij de behoeften en de snelheid van woningeigenaren. Dit botst met de 
kwantitatieve monitoring op voortgang en resultaten. 
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3. KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR 
KRUISBESTUIVING TUSSEN INNOVATIEVE 

AANPAKKEN



Samenvattend identificeren we twaalf ‘best practices’ 
die zijn genoemd door de aanpakken
De eerste vier gaan in op samenwerking:

1. Het belang van draagvlak voor de IA op zowel bestuurlijk niveau als binnen samenwerking in 
consortium wordt benadrukt. Breed draagvlak vermindert de kans op vertraging in een later 
stadium en zorgt dat alle relevante kennis beschikbaar is. De ondersteuningsteams merken wel 
op dat het risico van een bestuurlijke insteek (visionair, groots, top-down) is dat bewoners in die 
fase onvoldoende betrokken worden c.q. dat na vaststelling van de bestuurlijke visie er geen 
ruimte meer is om die visie aan te passen op basis van de behoeften van bewoners.

2. Netwerkvorming kost tijd. In het begin van de aanpakken is het belangrijk veel tijd steken in het 
meenemen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden en de bouw- en installatiesector. 
Zo zijn bij de Fryske Stream Deal Particulier veel gesprekken gevoerd met lokale aannemers in 
het begin van de aanpak over de inzet van bouw en installatiecomponenten.

3. Samenwerking met andere partijen biedt voordelen als het gaat om kennisuitwisseling en het 
delen van ervaringen. Een aanpak in West-Brabant geeft aan dat activiteiten van andere regio’s 
gemeenten helpen om zelf aan de slag te gaan.

4. Een aantal IA vormen bovenregionale (of landelijke) samenwerkingsverbanden. Indien de 
innovatie daar aanleiding toe geeft, is dit een geschikte organisatievorm om aansluiting te 
vinden bij ontwikkelingen in andere regio’s en/of goed zicht te krijgen op landelijke 
ontwikkelingen.
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Samenvattend identificeren we twaalf ‘best practices’ 
die zijn genoemd door de aanpakken (5-8) 
Specifieke best practices als het gaat om het benaderen van bewoners zijn:

5. Benadering van bewoners via ‘Wooncoaches’ of ‘E-coaches’ is laagdrempelig. 

Vertegenwoordigers van gemeenten of bedrijven worden bijvoorbeeld niet altijd vertrouwd.

6. Het is belangrijk om geduld te hebben in de communicatie met bewoners. Er is tijd nodig om 

de wensen in kaart te brengen en na te denken over het aanbod. Als bewoners eenmaal 

bereid zijn om stappen te zetten is het van belang om snel tot actie te kunnen overgaan.

7. Bewoners willen eerder een klein bedrag maandelijks investeren (abonnement) dan in één 

keer een fors bedrag betalen.

8. Beheerders en bestuurders van VVE zijn belangrijk om mee te krijgen. Als zij geloven in het 

verhaal kunnen zij zorgen dat bewoners meegaan.
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Samenvattend identificeren we twaalf ‘best practices’ 
die zijn genoemd door de aanpakken (9-12) 
Andere voorbeelden van ‘best practices’ zijn:

9. Reserveer ruim tijd en budget voor onderzoek naar de behoeften van de klant en het testen 

van concept-producten. Denk ook alvast na over opschaling van het product.

10. Zorg dat het aanbod digitaal aantrekkelijk en inzichtelijk beschikbaar is zodat het eenvoudig 

is om meer informatie te vinden voor bewoners.

11. Neem deel aan bredere inkoopacties. Denk bijvoorbeeld aan een ‘Nul-op-de-meter-actie’ 

van E-Trias in Diemen die meelift op de inkoop van zonnepanelen van Winst uit je Woning.

12. Aanpakken die getrokken worden door een energieloket kunnen gebruik maken van kennis 

en ervaring op het gebied van marketing, klantcontacten en monitoring die de afgelopen 

jaren is opgebouwd bij de energieloketten. Deze aanpakken lijken daarmee een voorsprong 

te hebben.
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REFLECTIE



Overkoepelende observaties van KWINK groep en 
Rijnconsult
• Het aantal maatregelen dat daadwerkelijk is gerealiseerd via de aanpakken is vooralsnog zeer 

beperkt. Slechts één derde van de aanpakken is reeds in de praktijk toegepast. We merken 
daarbij op dat een deel van de aanpakken ook niet gepland had om nu al maatregelen te hebben 
gerealiseerd, aangezien daar in fase 3 nog ruimte voor is. Aan de andere kant is het zorgelijk dat 
één derde van de aanpakken aangeeft niet op schema te lopen – waarschijnlijk is dat aantal nog 
groter wanneer planning en realisatie op papier worden vergeleken. 

• Uitkomst van de analyse is dat marketing & communicatie het belangrijkste knelpunt vormt, 
terwijl daar juist vanuit de VNG zwaar op is ingezet in de ondersteuning. Die ondersteuning heeft 
blijkbaar nog niet het gewenste effect gehad.

• Het is opvallend dat de beschikbare capaciteit bij de aanpakken een knelpunt vormt in de 
voortgang van de aanpakken terwijl er door de VNG ruime middelen (zowel financieel als 
personeel) beschikbaar zijn gesteld. 

• De grootste knelpunten zijn punten die reeds breder bekend zijn en waarvan de oplossing buiten 
de IA ligt, zoals de beperkte betrokkenheid van het bedrijfsleven (die de voorkeur geven aan 
conventionele producten en diensten) en het gebrek aan urgentie onder woningeigenaren. 

• Tot slot hebben veel aanpakken nog geen sluitende business case. Ook hier zijn de knelpunten 
veelal bekend (te lange terugverdientijd, te hoge investering voor bewoners en onzeker 
verdienmodel voor bedrijfsleven). Het knelpunt rond de business case wordt in de meeste 
gevallen groter wanneer de financiële bijdrage van de VNG vervalt. 
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