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VvE’s met Energie  
 

“VvE’s met Energie is een project waarin verenigingen van eigenaren 
met duurzame ambities ondersteund worden op hun pad naar 
duurzame renovatie. 
‘Wat is er nodig om over twintig jaar nog steeds met plezier in je appartement te wonen?’ Want 
wat ons betreft gaat duurzaamheid natuurlijk over ons milieu, maar ook over betaalbaarheid en 
genieten van je woning. Toekomstbestendige huizen gaan langer mee en zijn minder afhankelijk 
van fossiele brandstoffen. 
Bij een toekomstbestendige renovatie van een appartementencomplex moet een groep mensen het 
eens worden over keuzes uit een veelheid aan technische en vaak nog onbekende opties. VvE’s met 
Energie kan bijvoorbeeld ondersteunen bij: 
• het zoeken van draagvlak; 
• het mobiliseren van mede-eigenaren; 
• het maken van een technisch verhaal dat past bij gebouw en bewoners; 
• het opstellen van offerte-aanvragen; 
• juridische en financiële kwesties.”  

[www.vvesmetenergie.nl] 
 
VvE’s met Energie is in 2012 gestart. Er zijn sindsdien meer dan 30 netwerkbijeenkomsten (met 
inspiratie- en informatieavonden) waarvan drie in Rotterdam, drie in Delft, zeven in Den Haag, één 
in Rijswijk en drie cursussen van meerdere avonden georganiseerd. Tot nu toe heeft VvE’s met 
Energie in opdracht van en in samenwerking met gemeenten meer dan 50 VvE’s begeleid, waarvan 
er 40 aan het renoveren zijn en twee de ambitie van Nul op de Meter hebben. Afgelopen 
12 november was de kick-off voor de landelijke competitieve dialoog voor VvE's naar Nul op de 
Meter. De dialoog tussen VvE's en de markt vindt plaats in 2015. 
 
Verbeterwensen centraal 

In VvE’s met Energie staan de duurzame ambities en verbeterwensen van de eigenaren centraal. 
Gaat de eerste interesse uit naar zonnepanelen, dan is dat het eerste punt voor de oriëntatiefase. Is 
gehorigheid een probleem, zijn 
voorzieningen om langer thuis te kunnen 
wonen gewenst, dan worden die onderdeel 
van de renovatie. VvE’s zitten niet te 
wachten op ‘zendende’ adviseurs die komen 
vertellen wat zij moeten willen, maar 
hebben behoefte aan ‘luisterende’ adviseurs 
die helpen hun ambities en wensen te 
realiseren. 
 
Inhoud én relatie 

De beslissing om te renoveren is niet in een 
achternamiddag genomen. De renovatie zal 
minimaal twee keer op de agenda van de 
Algemene Ledenvergadering staan waarbij 
75% van de leden vóór het renovatieplan 
moet zijn. De ervaring leert dat er twee 

VVES MET 
ENERGIE 
VvEs die renoveren voor de toekomst	  
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sporen te bewandelen zijn. Inhoudelijk is het werken aan een renovatieplan dat technisch, 
financieel en juridisch klopt. Tegelijk is het belangrijk alle leden van de VvE goed te informeren. 
Nog beter is wanneer iedereen zijn wensen uit, mogelijkheden verkent en meedenkt over 
oplossingen. Alleen een renovatieplan dat aan meerdere verbeterwensen voldoet én voldoende 
draagvlak heeft, zal op de ALV aangenomen worden. In het plaatje is dit verbeeld. 
 
Maatwerk 

Op oriëntatiebijeenkomsten en cursusavonden van VvE’s met Energie wordt er dan ook, behalve aan 
technische en financiële aspecten, veel tijd besteed aan zaken die te maken hebben met 
besluitvorming binnen de VvE en met het opbouwen van goede relaties tussen eigenaren onderling 
en met de beheerder. Zowel de bijeenkomsten als avonden vergen maatwerk. Voor een wervende 
oproep voor een oriëntatiebijeenkomst worden vooraf de interesses (isolatie, zonnestroom, groene 
daken) van mogelijk geïnteresseerde VvE’s verkend. De agenda van eventuele vervolgavonden 
bepalen de deelnemende VvE’s zelf: ‘wat hebben wij nodig om een volgende stap te zetten’? In de 
cursusavonden wordt kennisoverdracht gecombineerd met werken aan de plannen en kwesties van 
(de VvE’s van) de deelnemers. 
 
Transitie 

Als we het verduurzamen van VvE’s als transitie beschouwen, dan kunnen we de volgende stappen 
onderscheiden: 

1. VvE’s met Energie zijn koplopers; 
2. VvE’s op aspecten (installaties, dubbel glas, dakisolatie, zonnepanelen); 
3. VvE’s op meerdere aspecten; 
4. VvE’s naar Nul (fossiel) op de Meter; 
5. Nul (fossiel) op de Meter voor VvE’s vanzelfsprekend. 

Voor een vloeiende transitie moeten de maatregelen die VvE’s op aspecten nemen, (als no-
regretmaatregelen) passen in een renovatie naar Nul (fossiel) op de Meter.  
 
 
 
VvE’s met Energie is nog niet klaar. Doorgaan met VvE’s met Energie is nodig om de transitie 
naar Nul (fossiel) op de Meter in de komende vijf jaar onomkeerbaar op gang te brengen. 
Carolien Hoogland en Mimi Slauerhoff (projectleiders VvE’s met Energie) 

 
 
 
Gesprek met Carolien Hoogland en Mimi Slauerhoff 
Projectleiders VvE’s met Energie 
www.vvesmetenergie.nl 
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VvE Belang  
 
“VvE Belang heeft als doel om de economische en maatschappelijke belangen 
van de bij haar aangesloten appartementseigenaren en VvE’s te behartigen 
en hun positie op alle relevante fronten te versterken. De inspanningen 
hebben zo veel mogelijk betrekking op aangesloten VvE’s, maar niet zelden 
komen de inspanningen ook ten goede aan niet-aangesloten appartements- eigenaren en VvE’s. VvE 
Belang draagt actief bij aan het realiseren van duurzame projecten bij de aangesloten VvE’s door 
het adviseren over verschillende toepassingen, financieringen, subsidies en het afsluiten van 
mantelcontracten met duurzame aanbieders.  

Door zelf te groeien en door voortdurend aansluiting te vinden bij de achterban en de markt, 
ontwikkelt Stichting VvE Belang zich verder in haar rol van belangenbehartiger, adviseur en 
voorlichter voor VvE’s.” [www.vvebelang.nl en Jaarverslag 2013]  

Bij VvE Belang zijn 10 Duizend Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met 230 duizend 
appartementseigenaren aangesloten. Aansluiten bij VvE Belang kost afhankelijk van de omvang van 
de VvE tussen de 48 en 145 euro. VvE 
Belang streeft naar 15 duizend 
aangesloten VvE’s met 500 duizend 
appartementseigenaren in 2020.  
 
Allerminst nieuw 

Energiebesparing en duurzame energie is 
niet nieuw voor VvE Belang. Het zijn 
vaste onderwerpen op jaarcongres en 
voorlichtingsbijeenkomsten, in het 
kwartaal blad VvE Magazine (oplage 
15.000), op Facebook en Twitter. 

Op de website vvebelang.nl staat een 
Energieloket met veel informatie en een 
Energie Community. Deze community is ontstaan uit een project met   Platform31 (voorheen SEV) 
dat in 2011 gestart is. Onder de appartementseigenaren van de bij VvE Belang aangesloten VvE’s 
zijn zo’n 350 energieambassadeurs geworven. Zij hebben in 2012 actief meegedaan aan een 
enquête naar energiekwaliteit en interesse in energiemaatregelen en zijn de (inmiddels niet meer 
zo heel actieve) community in 2013 begonnen. 

Ook in het werk als belangenbehartiger is energie een speerpunt. Zo heeft VvE Belang zich hard 
gemaakt voor een revolverend fonds (€ 35 miljoen) voor borgstelling op leningen van VvE’s die 
willen verduurzamen. Zij pleit bovendien voor het ook voor VvE’s openstellen van het Nationaal 
Energiebesparingsfonds (€ 300 miljoen voor energiebespaarleningen met gereduceerd rentetarief). 
Kees Oomen van VvE Belang is behalve regelmatig in Den Haag ook voorzitter van de Werkgroep 
integrale aanpak wegnemen belemmeringen VvE’s. 
 
Belemmeringen en oplossingen 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze Werkgroep 
het wegnemen van de belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s onderzocht. In de Werkgroep 
zijn ruim 15 organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de uitwerking van het SER 
Energieakkoord. De Werkgroep constateert dat er in alle fasen van het verduurzamen van 

Nederland heeft ruim 120 duizend VvE’s met 1,2 
miljoen appartementen waarvan zo’n 800 duizend 
bewoond worden door de eigenaar en 400 duizend 
verhuurd worden. De VvE’s bestaan voor 78% uit 
minder dan tien appartementen. 

De energetische kwaliteit van de appartementen 
wijkt niet af van de hele koopsector: slechts 25% 
heeft een energielabel A of B. Investeringskosten 
voor één labelstapverbetering bedragen zo’n € 
3.000. Wanneer alle VvE-eigenaar-bewoners hun 
appartement met één labelstap verbeteren, dan 
investeren zij zo’n € 2,2 miljard.  
[Werkgroep integrale aanpak wegnemen belemmeringen VvE’s] 
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bewustwording, planuitwerking, financiering tot besluitvorming belemmeringen voorkomen die om 
oplossingen vragen: 
! *Pakkende voorlichting zal onverschilligheid bij eigenaren, bestuurders en beheerders moeten 

overwinnen. 
! *Gevalideerde informatie en *onafhankelijk advies zullen onzekerheden over investeringskosten, 

besparingsrendement en problemen met het binnenmilieu na isolatie tot een minimum moeten 
beperken. 

! De grootste financiële belemmeringen zullen weggenomen kunnen worden met *het open stellen 
van het revolverend VvE-fonds en van het Nationaal Energiebesparingsfonds voor VvE’s, *het 
mogelijk maken van financiering via ESCo’s (Energie Service Company) en *het overdraagbaar 
maken van leningen voor verduurzamen bij verkoop. 

! *Energiebesparende maatregelen als onderhoud aanmerken, *de mogelijkheid om overcapaciteit 
van VvE-zonnepanelen naar individuele eigenaren te salderen en *het wettelijk verplichten van 
energiemaatregelen die zich in vijf jaar terug verdienen zullen de besluitvorming over 
verduurzamen binnen VvE’s aanzienlijk vereenvoudigen. 

 
 

Een kwart van het particuliere woningbezit is georganiseerd in VvE’s. Dit is een 
besparingspotentieel van zeker 11 PJ per jaar en een investeringspotentieel van 
zo’n € 4,5 miljard (bij twee labelstappen verduurzamen). Nu ‘alleen’ nog de 
ambassadeurs onder eigenaren, bestuurders en beheerders vinden die hier met 
VvE Belang werk van willen maken. Kees Oomen (VvE Belang) 

 
 
Energieprioriteiten voor 2015 

Als het aan VvE Belang ligt wordt 2015 voor VvE’s het jaar van het verduurzamen. Zij gaat prioriteit 
geven aan: 
• het organiseren van zeven grootschalige (voor alle VvE’s open) voorlichtingsbijeenkomsten; 
• het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor beheerders van VvE’s; 
• het activeren en uitbreiden van haar community van (350) energieambassadeurs;  
• het organiseren van 200 energiecafés waarin 10 tot 20 deelnemers van elkaar leren hoe 

verduurzamen wél kan (als zij hiervoor financiële steun krijgen); 
• het uitbreiden van haar deelname als VvE-kennispartner in meer VNG-regio’s; 
• het in Den Haag lobbyen voor het afschaffen van btw op zonnepanelen. 
 
 
 
Gesprek met Kees Oomen en Ruud Kooman 
Stichting VvE Belang 
www.vvebelang.nl 
community.vvebelang.nl 
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Energiecoaches  
Van de Nederlandse Woonbond 
 

 

Met de Woonbond hebben we twee telefonische gesprekken gevoerd over de energiecoaches die de 
Woonbond her en der in het land opleidt.  

 

Bram Meijer is trainer van energiecoaches. Energiecoaches zijn vrijwilligers die met een keur aan 
activiteiten proberen om huurders te motiveren tot energiebesparende maatregelen. De 
energiecoaches zijn of lid van huurdersorganisaties of ‘losse’ huurders. Belangrijk is wel dat zij back 
up krijgen van de huurdersorganisatie. Ze kunnen in hun werkzaamheden ook terugvallen op 
consulenten bij de Woonbond.  

De training bestaat uit het informeren over de actuele ontwikkelingen op het gebied van 
energiebesparing in huis. Maar een groot deel van de training is gericht op vaardigheden om 
huurders te enthousiasmeren. Maken daarbij gebruik van de energiekoffer vol met ideeën en 
gadgets. Huiskamergesprekken zijn een manier om met huurders in contact te komen over 
energiebesparing.  

Zicht op de resultaten van het werk van de energiecoaches en eventueel in het bijzonder van de 
huiskamergesprekken heeft Bram niet.  

 

Simone is communicatiemedewerker van de Woonbond, organiseert ook campagnes. De ervaringen 
van de E-coaches worden twee keer per jaar met elkaar gedeeld. Simone ziet dat wat er lokaal 
gebeurt erg persoonsafhankelijk is. Sommigen lopen beursen af, roepen bewoners bij elkaar om aan 
de slag te gaan. Anderen zijn meer afwachtend. De woonbond krijgt daarmee inzicht in hoeveel 
mensen de e-coaches gesproken hebben en wat ze hebben georganiseerd. Concreet inzicht in acties 
van huurders heeft de Woonbond niet.  

De huiskamergesprekken vormen en instrument in de gereedschapskist van de E-coaches. Ook 
daarvan is er geen beeld van hoe die gaan en hoe het verder gaat na de gesprekken.  

Bij de woonbond heeft ook een Energieconsulent. Van de werkzaamheden van de energieconsulent 
zijn meer concrete kwantitatieve gegevens bekend.  

Simone geeft aan erg geïnteresseerd te zijn in onze verkenning en mogelijk latere aanpak om via 
communities energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Zij vindt dat huurdersverenigingen en 
bewonerscie’s daarin goed passen. De verschillen tussen de organisaties zijn wel vrij groot, 
ingegeven door sterk verschillende sociaal-economische en sociaal-demografische achtergronden 
van de huurders. Dus niet overal zullen dergelijke communities onder huurders daadwerkelijk 
ontstaan en/of succesvol zijn. Zij wijst op de activiteiten van de Woonbond voor huurders tijdens 
de Klimaatstraatfeesten die tot enthousiasme leiden. Simone is nu een campagne aan het 
ontwikkelen om huurders te stimuleren om met elkaar plannen te maken voor energiebesparing in 
huis en ook samen op te trekken in de richting van de verhuurder.  

Gesprek met Bram Meijer en Simone Ketelaars 

Nederlandse Woonbond 
www.woonbond.nl  
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Energiecoaches 
Van Woningstichting Eigen Haard 
 
“Een energiecoach is iemand bij u in de buurt die een training 
heeft gekregen van Eigen Haard. Deze buur is nu energie-expert, 
en kan alle kennis aan u overdragen. Misschien lukt het wel om 
uw rekening met een tientje of meer per maand omlaag te 
brengen. U helpt dan niet alleen uw portemonnee maar ook het milieu.” 
 
Woningstichting Eigen Haard heeft stookseizoen 2013-2014 14 energiecoaches opgeleid. Ook 
afgelopen stookseizoen hebben 17 huurders een training gevolgd. De coaches komen uit alle delen 
van Metropoolregio Amsterdam. Het is een diverse groep. Jong, oud, verschillende culturen en 
verschillende wijken. De energiecoaches zijn expert van energiebesparing in huis en coachen hun 
buren in hun eigen wijk of complex hiermee. 
 
Eigen Haard vraagt van diegene (m/v) die een training tot energiecoach wil volgen: 
• dat hij/zij huurder is van Eigen Haard en een netwerk heeft in zijn buurt/wijk;  
• de volledige training van 5 avonden van tweeëneenhalf uur actief mee doet; 
• als vrijwilliger (bij voorkeur samen met zijn duo-coach) zijn kennis in aan zijn buren overbrengt. 
 
De training gaat over: 
• energiebesparend gedrag van huurders:  
o verwarming en ventilatie; 
o warm water; 
o elektriciteit (o.a. verlichting, sluipstroom en duurzame huishoudelijke apparaten); 

• de energierekening; 
• energiebesparende installaties; 
• duurzame houding, gedrag, communicatie en gesprekstechnieken als energiecoach. 
De cursisten krijgen een demonstratiekoffer met onder meer persoonlijke flyers en 
besparingsattributen als ledlampen, radiatorfolie, isolatiemateriaal voor verwarmingsbuizen, 
stekkerdozen met aan/uit-knop, tochtstrippen. 
 
Twee specifieke opleidingen 

Naast de algemene opleiding voor energiecoach heeft Eigen Haard twee opleidingen voor het sloop 
en nieuwbouw project Stadstuin Overtoom (nieuwbouw 2014) en Koningsvrouwen van Landlust 
(renovatie 2012). Zij hebben naast de algemene bespaartips ook specifieke kennis over de duurzame 
voorzieningen in de woningen. Deze installaties (warmte terugwin ventilatie, vloerverwarming, 
energiedisplay, zonnepanelen) hebben 
namelijk een eigen gebruiksaanwijzing en 
helpen alleen met besparen als deze op een 
juiste manier gebruikt worden. 
  
Kennis delend netwerk 

Eigen Haard zoekt naar een goede manier om 
de energiecoaches blijvend enthousiast te 
houden en een kennis delend netwerk te blijven (met bijvoorbeeld een mailgroep, terugkomdagen 
en sociale media). 

Geld besparen … 

De ervaringen van energiecoaches zijn dat buren 
het beste te overtuigen zijn op energiebesparing 
doordat ze het omzetten in geld. Dit is de trigger 
die belangrijker wordt bevonden dan het milieu.  
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Betaalbaar wonen 

Energiecoaches dragen bij aan de Eigen Haard’s ambitie van betaalbaar wonen. De huurprijs en de 
hoogte van de energierekening bepalen samen de betaalbaarheid. Het idee is om de bespaartips zo 
concreet mogelijk te maken zodat mensen direct verschil merken in hun portemonnee. Zo 
investeert Eigen Haard samen met bewoners in duurzaamheid. Ze brengen de woonlasten terug, 
besparen grondstoffen en verlagen de uitstoot van CO2.  Goed dus voor het milieu én de 
portemonnee van de  huurders. 
 
Andere energieprojecten 

Eigen Haard biedt ook de mogelijkheid om energiezuinige huishoudelijke apparaten te leasen: 
www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/duurzaam-wonen/besparen-in-huis. Wie zonnepanelen wil plaatsen 
kan terecht bij HuurDeZon (www.huurdezon.nl) waarin Eigen Haard samenwerkt. 
 
 

Zou het niet geweldig zijn als er in elke wijk een buurman is die energiecoach is? 
Deze kan dan verbonden worden aan mensen met een krappe beurs. Deze mensen 
hebben het advies écht nodig en kunnen met de coach bewust worden dat ze met 
kleine veranderingen veel geld besparen. Jantina Bijpost (Eigen Haard) 

 
 
Driehonderd energiecoaches/-ambassadeurs 

In Amsterdam zijn er weinig woningcorporaties die energiecoaches hebben. Amsterdams Steunpunt 
Wonen, stadsdeel West en de Woonbond leiden ook energiecoaches/ambassadeurs op. In Nederland 
zijn er zo’n 300 energie/milieucoaches, energieambassadeurs, straatambassadeurs, 
wijkambassadeurs. 
 
 
 
 
 
 
Gesprek met Jantina Bijpost 
Medewerker Woonservice Amsterdam Nieuw-West 
Productbeheerder Duurzaam Wonen 
www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/duurzaam-wonen 
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Vereniging Bewonersorganisatie Delft 
 
“Moeilijk hoor, energiebesparing in huurwoningen. Oude mensen zitten niet echt te wachten op de 
rotzooi in huis bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Jonge mensen die huren, 
zijn meer bezig met de toekomst: het koophuis”. 
 
Aan het woord de heer Wiegman, voorzitter van de Vereniging Bewonersorganisatie Delft (VB). 
De VB vertegenwoordigt de belangen van de huurders van 9000 wooneenheden van Woonbron in de 
gemeente Delft. De VB is een overkoepelend orgaan voor een groot aantal bewonerscommissies in 
Delft. Deze commissies opereren veelal op complexniveau.  
De complexen van Woonbron in Delft zijn deels gerenoveerd waarbij al energiebesparende 
maatregelen zijn meegenomen. 
 
De VB vergadert twee tot drie keer per jaar met de directie van Woonbron over allerlei lopende 
zaken; vooral over onderhoudsplannen voor de complexen. Het bestuur van de VB zelf vergadert 
vrijwel elke maand. Twee keer per jaar houdt de VB een vergadering met de leden van de 
bewonerscommissies. De commissies zelf hebben minimaal 2x per jaar een onderhoud met 
Woonbron waarbij er ook een schouw plaatsvindt van de betreffende woningen. Dan worden allerlei 
zaken met elkaar in kaart gebracht. De communicatie met de uiteindelijke huurders gaat over een 
aantal schijven. De VB geeft ook 4x per jaar een nieuwsbrief uit voor alle bewoners/huurders.  
op dit moment gebeurt er niet zo heel veel met de complexen binnen Woonbron; sinds de crisis is 
het stiller geworden, plannen staan in de koelkast.  
 
Van alle huurders van Woonbron in Delft valt naar inschatting zo’n 30 tot 40% in de leeftijd 70 tot 
90 jaar. Dat is een fors deel van het totaal. Voor deze groep schat Wiegman de interesses in 
energiebesparing op vrijwel nul. Het is een hoop gedoe waar mensen niet op zitten te wachten. 
Maar ook bij de jongere generaties heeft Wiegman niet het idee dat men daar hard voor loopt. De 
saamhorigheid onder huurders is niet groot; is niet vergelijkbaar met mensen in wijken met 
koopwoningen en/of VvE’s. Als bewonerscommissies een feestje organiseren, bijvoorbeeld een BBQ, 
zijn die daarentegen wel goed bezocht.  
Binnen de bestaande structuren van VB en bewonerscommissies zijn jongeren en andere culturen 
sterk ondervertegenwoordigd. 
 
Opvallend is dat Wiegman voor het complex waar hij zelf woont een middag heeft georganiseerd 
over de veranderingen in de zorg per 2015. Daar is niemand naar toegegaan. Wat langer geleden is 
er een middag geweest over energiebesparing, met een deskundige van Woonbron, daar was weer 
wel ongeveer 60 mensen bij aanwezig.  
 
Op basis van de informatie van Wiegman kunnen we voor de VB stellen dat een peer-to-
peerbenadering via de bewonersorganisatie en/of bewonerscommissie om gedrag ten aanzien van 
energiebesparing te realiseren een kleine kans van slagen heeft. Het onderwerp staat ver van ze af 
(is verantwoordelijkheid van Woonbron), de onderlinge verbondenheid van huurders is zeer beperkt. 
De vertegenwoordiging van de bewoners binnen de bewonerscommissies en de VB over leeftijd en 
cultuur is ongelijkmatig.  
 
Gesprek met de heer Wiegman 
Voorzitter Vereniging Bewonersorganisatie Delft  



	  
	  

	   11 

Kracht in de Hilversumse Meent 
 
De Hilversumse Meent is een wijk met 1850 woningen. De wijk met 65 procent koop- en 35 procent 
huurwoningen is in 1974 tot 1978 gebouwd op de gronden die de Gemeente Hilversum enkele jaren 
daarvoor na onteigening heeft verkregen van de Erfgooiersvereniging Stad en Lande van Gooiland. 
De ligging van de wijk (direct aan de grens met Bussum en 8 kilometer buiten Hilversum centrum) 
maakt dat iedereen zich in de eerste plaats bewoner van de Hilversumse Meent voelt, met het 
winkel- en het wijkcentrum als kern en het wijkblad voor het laatste wijknieuws. De wijkvereniging, 
Stichting Hilversumse Meent is er 
vanouds actief, vooral op sociale 
samenhang rond het wijkcentrum de 
Kruisdam.  

In de positieve zin des woords is de 
Meent een soort enclave. Iedereen 
doet veel in de wijk zelf. En wat in 
Hilversum moet in Hilversum en wat in Bussum kan (winkelen, uit eten, filmhuis) in Bussum. 

Na veertig jaar blaast begin mei een groep van 40 bewoners de Hilversumse Meent als 
wijkgemeenschap nieuw leven in, door Meentkracht te starten. Met als doel naast de sociale 
samenhang ook de ecologische en zelfs economische cirkels beter gesloten te krijgen en daardoor in 
een doorgeschoten ‘grote wereld’ weer steviger op eigen benen te staan. Coöperatieve thema’s 
hierbinnen zijn bijvoorbeeld: woning onderhoud & energiebesparing, urban farming, ruilhandel en 
het digitale samenwerkingsplatform www.meentkracht.nl.  

Krachtteam 

In de Hilversumse Meent hebben drie krachten elkaar weten te vinden. De gemeente Hilversum die 
wijkinitiatieven bij energiebesparing en duurzame energieopwekking ondersteunt. Hoom, 
dochteronderneming van Alliander, die zonder winstoogmerk woningeigenaren en lokale 
collectieven begeleidt bij het verduurzamen van hun woning. En actieve Hilversummers van de 
stichting Hilversum Verbonden en de bewonerscoöperatie Meentkracht. 

In de nazit van een in april door de gemeente, Hilversum Verbonden en Hoom georganiseerde avond 
over energiebesparing, besluiten vijf mensen hun krachten te bundelen. Zij gaan als ‘krachtteam’ 
aan de slag met collega’s en actieve Meentkrachters als ‘hulptroepen’. De support vanuit Hoom en 
het gemeentelijke beleidsteam Duurzaam Hilversum is groot. 

In haar thema energie en woningonderhoud streeft Meentkracht allereerst naar versnelling van de 
vergroening. Daar sluit het bedrijfsdoel van Hoom perfect op aan. Een niet onbelangrijke factor is 
nog, dat beide organisaties fris en jong zijn en echt aan de slag willen. 
Hoom ondersteunt met haar (technische) expertise bij de oriëntatie op 
energiebesparingsmaatregelen, het onafhankelijk advies en de uitvoering. Met haar betrokkenheid 
op duurzaamheid en bewonersinitiatieven heeft zij (“… zelfs als bedrijf …“) alle vertrouwen van 
Meentkracht. De continuïteit in de inzet maakt nauw samenwerken met de trekker Energiebesparing 
van Meentkracht mogelijk. 

Voor Duurzaam Hilversum is ‘energiebesparing van onderop’ belangrijk voor het halen van de 
klimaatdoelstellingen. De Gemeente inspireert, faciliteert, begeleidt bij het aanvragen van leningen 
en werkt mee. Met Hilversum Verbonden (www.hilversumverbonden.nl) wordt gewerkt aan het op 
gang brengen van vergelijkbare activiteiten in Hilversum-Zuid en Hilversum-Oost. Ook ondervindt de 
Meent hulp van Hilversum Verbonden, met name via berichtgeving op hun website. 
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Activiteiten 

Van de 1850 woningen van de Hilversumse Meent is zo’n 65 procent in particulier eigendom. Hiervan 
zijn om en nabij 600 woningen geschikt voor verduurzamen. De Gemeente Hilversum, Hilversum 
Verbonden en Hoom organiseren op 15 april een voorlichtingsavond over Energie Besparen, waar het 
in oprichting verkerende Meentkracht op af komt. De partijen ontmoetten elkaar, het klikt en het 
krachtteam is geboren. Daarop organiseren Meentkracht, Hoom en Gemeente Hilversum in 2014 
samen de volgende activiteiten: 

(1/7) 120 Bewoners komen naar de wijkavond waarop onder meer adviesvoorbeelden van drie 
verschillende woningen uit de wijk worden gepresenteerd; 

(10/9) 40 Bewoners op deze tweede wijkavond waarop door Hoom en Meentkracht voor vijf 
maatregelen (bodemisolatie, kruipruimte isolatie, spouwmuurisolatie, cv-ketels en zonnepanelen) 
per maatregel drie aanbiedingen van verschillende partijen, waaronder lokale (wens van 
Meentkracht), worden gepresenteerd. Deze partijen zijn na een open inschrijving middels een 
intensief proces geselecteerd.   

(5/10) Er zijn 60 offertes verdeeld over 35 woningen aangevraagd. Voor hr-ketels en zonnepanelen 
kiest meer dan de helft van de deelnemers voor lokale installateurs. Eind 2014 staan 41 
werkzaamheden gepland voor spouwmuurisolatie (12x), bodem/vloerisolatie (19x), cv-ketels (6x) en 
zonnepanelen (4x). 
 
 

Autonomie van de wijk en duurzaamheid als drijfveer. Elkaars expertise benutten. 
Samen aan de slag. En Hilversumse Meent stap voor stap naar Nul op de Meter. Dat 
is onze kracht. Krachtteam Hilversumse Meent 

 

Communicatie 

In de Hilversumse Meent worden alle 
communicatiemiddelen benut. Meentkracht heeft 
een eigen website met weblog, bijna 150 Twitter 
volgers van buiten de Meent en een mailbestand 
met zo’n 200 Meentbewoners. Er wordt gewerkt aan 
een Facebook pagina en een LinkedIn groep. Op de 
websites van de Gemeente Hilversum, het regionale 
project Gooi- en Vechtstreek, Hoom en Hilversum 
Verbonden worden activiteiten aangekondigd en 
verslagen. Over de activiteiten wordt bijna 
maandelijks bericht in het Meentkrantje ‘Je meent 
het’, in de Gooi- en Eembode en in de Gooi- en 
Eemlander. Twee van de drie kernteamleden zijn 
actieve twitteraars met veel volgers. Tot slot zorgen 
de krachtteamleden dat zij al netwerkend en in de 
eigen straat iedereen die betrokken wil zijn, op de 
hoogte houden. 

De wijkbijeenkomst over energie besparen (op 1 
juli) is in een brief van de Gemeente aangekondigd. 
Deze brief is door bewoners bijzonder positief 
ontvangen. Bovendien zijn er door Meentkracht en Hoom huis-aan-huis en in het winkelcentrum 
flyers uitgedeeld. 

Wijkbijeenkomst Energie 
   Besparen in de Meent    

Veel van onze woningen verliezen nog veel energie: via de gevel, het dak, de 
vloer of op andere manieren. Daarnaast zijn veel van de daken in de Meent 

geschikt voor eigen energieopwek met zonnepanelen. 

Bijzonder bewonersinitiatief

Enkele buurtbewoners in de Meent, verenigd in Meentkracht, hebben samen 
met Hoom (www.maakjehuishoom.nl) en de Gemeente Hilversum een plan 
gevat om energie te besparen in de Meent. Samen zijn we slimmer uit, be-

sparen we energie en wonen we comfortabeler.  

Komt u ook?

Dan hoort u meer over de energieopnames die gedaan zijn in huizen van de 
Krekelmeent/ Bijenmeent, Varenmeent en de Goudwespmeent, hoort u meer 
over collectief inkopen, een lening via de Gemeente en een snelle aanpak om 

energie te besparen voor een lagere energierekening.

U bent van harte welkom op dinsdag 1 juli van 20.00 tot 22.00 uur (inloop 
vanaf 19:30) in het wijkcentrum de Kruisdam (Meent 5). 

Op www.meentkracht.nl, www.energiebesparengenv.nl en 
www.maakjehuishoom.nl kunt u meer informatie vinden over het 

programma van deze avond en over energie besparen. 

Meldt u aan via www.meentkracht.nl/onderhoud 
of via meentkracht@gmail.com.
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Vervolg … 

Op 1 december is de derde thema-wijkavond gepland, die deze keer gaat over groot onderhoud. De 
meeste huizen in de wijk zijn immers al veertig jaar oud. Hoom is uitgenodigd om haar expertise te 
delen over het meenemen van energie besparen in groot onderhoud.  

De komende maanden zal met een wijkenquête de afgelopen eerste ronde van 
besparingsactiviteiten worden geëvalueerd. De resultaten zullen doorwerken in de opzet van een 
tweede ronde. 

Voorjaar 2015 zal een tweede ronde worden gestart voor deelnemers uit de eerste ronde die een 
tweede maatregel willen nemen en voor nieuwe deelnemers. De ambitie is vijftig woningen. Plan is 
als start van die tweede ronde, enkele woningen open te stellen waar maatregelen genomen zijn. 
Zo kunnen bewoners ‘peer-to-peer’ kennisnemen van de ervaringen en met eigen ogen zien wat er 
gebeurd is. 

Ondertussen gaan ook de thema-overkoepelende bijeenkomsten van Meentkracht verder. De 
eerstvolgende is gepland op 11 december. 
 

 
 

 

Gesprek met vier van de vijf krachtteamleden Chiel van Eendenburg en Fred van Leeuwen 
(Meentkracht), Renske den Exter (Hoom) en Feike van der Zandt (Gemeente Hilversum) 

www.meentkracht.nl 
www.hilversumverbonden.nl 
www.maakjehuishoom.nl 
www.hilversum.nl/inwoners/bouwen_wonen/duurzaamheid/energie_besparen 
www.energiebesparengenv.nl   

Hoom Samen op weg naar energieneutraal wonen 
 
“Om energieneutraal wonen mogelijk te maken werken we samen met actieve buurt-
bewoners, energiecoöperaties, en andere initiatieven. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat 
juist de bundeling van deze krachten een positieve, duurzame verandering mogelijk maakt”. 

“We bekijken samen jouw persoonlijke situatie en vervolgens adviseren we wat de beste manier 
is om energie te besparen. Wil je vervolgens één of meerdere maatregelen laten uitvoeren? Dan 
vragen wij offertes voor je op bij (bij voorkeur) lokale bouw- en installatiebedrijven, die wij 
hebben geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. We bieden hiervan een overzicht en advies 
over de voor- en nadelen. Vervolgens beslis jij wat, wanneer en door wie je de maatregel(en) 
wilt laten uitvoeren. … Wij begeleiden het proces en bieden jou één aanspreekpunt voor 
objectief en onafhankelijk advies.” 
www.maakjehuishoom.nl & www.maakjehuishoom.nl/onze-werkwijze/in-de-buurt/hilversum 

Hoom is een initiatief van energienetwerkbedrijf Alliander, zonder winstoogmerk. De 
aandeelhouders van Alliander zijn provincies en gemeenten. 

“Wat levert Hoom Alliander op? 
Het verduurzamen van huizen leidt tot kleinere pieken in het gasnetwerk en het voorkomen van 
(vervangings)investeringen in het gasnetwerk. Het resultaat is lagere kosten voor de aanleg en 
het onderhoud van het gasnetwerk.” www.alliander.com/nl/alliander/nieuwe-markten/duurzaam-wonen 
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Gouda Bruist! 

 
“Gouda Bruist! inspireert en enthousiasmeert, boort 
creativiteit in de stad aan, genereert frisse ideeën, legt 
verbindingen tussen actieve bewoners, mobiliseert 
nieuwe mensen om mee te doen en verbetert de 
leefbaarheid door een groeiend aantal initiatieven en 
initiatiefnemers.” 
 
Gouda Bruist! is een community met ruim 1200 (waarvan 
een paar honderd actieve) leden die sinds begin 2010 
bestaat. Community builder Heleen van Praag is met 
twee andere Gouwenaren in 2007 als Ideeënbrouwerij 
gestart. 

Er zijn ruim 60 groepen met (variërend van 2 tot 103) gemiddeld 25 leden/ belangstellenden. In de 
eerste drie kwartalen van 2014 zijn er zo’n 300 evenementen (ontmoetingen, workshops, cursussen, 
lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen, repaircafé’s, brei/haakcafé’s) op de website 
geplaatst. 

De leden zijn actieve, positief ingestelde mensen tussen de 30 en 70 jaar. De meerderheid is ‘wit’, 
hoger opgeleid en tussen de 40 en 50 jaar. Een behoorlijke groep is zelfstandig ondernemer. De 
inschatting is twee derde woningeigenaar is. 

Gouda Bruist! wordt financieel ondersteund door Stichting Doen. Daarnaast doet Gouda Bruist 
activiteiten in opdracht van Woonpartners Midden-Holland en wijkteams. In het verleden heeft ook 
de gemeente Gouda en woningcorporatie Mozaïek Wonen de community financieel ondersteund. 
Veel activiteiten worden zonder vergoeding door de actieve leden georganiseerd. Er is ook ervaring 
opgedaan met crowdfunding van initiatieven. Heleen van Praag wordt als community builder (deels) 
betaald. Het beheer van website wordt deels vergoed. 
 
Communicatie 

In de onderlinge communicatie speelt de website (www.goudabruist.nl) een centrale rol. Veel leden 
en alle groepen plaatsen berichten. Iedere twee weken wordt het nieuws ook als nieuwsbrief aan de 
leden gemaild. Het plan is dat ook niet-leden zich op deze nieuwsbrief kunnen abonneren. Gouda 
Bruist! is actief op Facebook en Twitter. 
 

Duurzaamheid leeft bij de leden van Gouda Bruist. Als je hen wilt mobiliseren om energie te 
besparen, heb je een groep voorlopers nodig, die anderen weten mee te krijgen. Activiteiten 
moeten concreet en praktisch zijn en op een aansprekende manier worden verpakt. Dan heb je 
de meeste kans op succes. Heleen van Praag (community builder Gouda Bruist!) 
 

Er verschijnen regelmatig stukjes in de plaatselijke kranten. Door persberichten. Of doordat 
redacties zelf iets van de website ‘plukken’. 

Gouda Bruist! heeft een goede naam in Gouda en vertrouwen onder Gouwenaren. 
 
Betrokkenheid 

Gouda Bruist! bestaat uit mensen die het leuk vinden om met elkaar dingen te doen. 
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Rond milieu en natuur zijn de volgende groepen actief: Gouda Waterstad (15 leden), Repair café 
Gouda (24), Maak Gouda duurzaam (32), Groei en bloei (14), Eetbaar Gouda (46), Goudse Kabouters 
(26), de moestuin van de Gravin (13), Groen Akkeren (9), Pauzelandschap Potterspoort (33), L.E.T.S. 
(12), Gierzwaluwen Gouda (8). Er is geen groep actief rond energie besparen en/of produceren. 

Isoleren, zonnecollectoren en slim-meteren zullen als hands-on onderwerpen aanspreken: tweede 
derde van de leden is immers woningeigenaar. Of de onderwerpen ook echt first-followers weten te 
mobiliseren zal pas blijken als iemand met het idee aan de gang gaat. 
 
Organisatie 

Gouda Bruist! wordt gedragen door de actieve leden. Daarbinnen is er een tiental mensen extra 
actief. De community builder is de ‘stille’ aanjager, inspirator en verbinder. 

Een nieuw initiatief begint bij een lid die iets wil. Er zijn dan verschillende mogelijkheden: 

" op het 2-maandelijkse Bruispunt kan hij het idee pitchen en steun, tips en contacten opdoen; 
" op de website kan een oproep worden gedaan of een nieuwe groep worden aangemaakt en 

reacties worden verzameld; 
" tijdens een ideeënbrouwerij kan het idee ingebracht worden en als er voldoende steun voor is 

wordt er direct een groep gevormd die het idee gaat uitwerken tot een concreet plan. 

De community builder kan hierbij ondersteunen met:  

• verbinden met andere leden; 
• adviseren bij de communicatie; 
• organiseren van bijeenkomsten waarin een geïnteresseerde leden een idee omzet in activiteiten; 
• het laten presenteren van ideeën bij een Gouda Bruist-podium (Bruispunt); 
• begeleiden van de nieuwe groep naar een actief team met daarin alle benodigde talenten. 

Het podium is eveneens een goede mogelijkheid om initiatieven van buiten de community te laten 
landen. Ook de community builder kan een eerste idee lanceren.  

Initiatieven die niet onmiddellijk aanslaan maar die toch veel potentie hebben (naar inschatting van 
de community builders) kunnen vanuit de organisatie geholpen worden. Bijvoorbeeld door te helpen 
beter te communiceren en beter 
gebruik te maken van sociale 
media. 

De ervaring leert dat een 
startbudget voor communicatie 
(flyer), eerste activiteiten en 
ondersteunende begeleiding de 
kans van slagen enorm vergroot.  
 
 
 
Gesprek met Heleen van Praag 
Communitybuilder Gouda Bruist! 
www.goudabruist.nl 
 

  

Werkwijze Ideeënbrouwerij 
De Ideeënbrouwerij maakt bij de aanpak gebruik van onderstaand model.  
Bij elk onderdeel hoort een bepaald werkvorm ( zie schema): 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkvorm Doel Werkwijze 
 
Brouwerij 
 

 
Ideeën  

 
Ideeën brouwen volgens beproefde methode 
van brouwen, gisten, proeven, bottelen  en 
schenken. Ideeën bedenken en verzamelen, 
trekkers vinden en groepjes vormen, 
voorbereiding voor het initiatievenpodium (= 
bruispunt) 
 

 
Caleidoscoop 
+ positieve acties 

 
Initiatieven, 
acties 
 
 
 

 
Verzamelen en in beeld brengen van positieve 
en inspirerende initiatieven. Presenteren in 
folder/  poster/  filmpje/  website/  krant  of  ‘live’  
via speedpresentaties. 
Organisatie ludieke acties. 
 

 
Bruisweb 
 

 
Ontmoeting 
online  
 
 
 
 

 
Locale  ‘community’  website,  inhoud  vanuit  de 
leden zelf, uitbreiding leden, nieuwe 
verbindingen. Initiatieven, groepen en 
activiteiten zijn zichtbaar.  Verbinding naar 
andere sociale media (facebook, twitter, 
Youtube).   
 

 
Bruispunt 
 
 

 
Ontmoeting 
fysiek 

 
Een herkenbare plek om elkaar te ontmoeten, 
te inspireren, te helpen en praktische tips te 
geven, samenwerkingsverbanden te smeden 
en acties te starten. Podium voor succesvolle 
acties en nieuwe ideeën en initiatieven. 
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0M! is een initiatief van 23 woning-eigenaren en hun buren in heel Nederland 

“Je energierekening? Weggegooid geld 
Stel, je betaalt als huiseigenaar €170 per maand aan energie. Dan betaal je €2.000 per jaar en 
€30.000 in 15 jaar. Als je niets verandert gaan die tienduizenden euro’s letterlijk in (vieze) rook op. 

Voor het zelfde geld Naar Nul op de Meter 
Het geld dat je nu kwijt bent aan gas, olie en kolen uit vaak verre en politiek instabiele landen, 
kan je ook investeren in een verbouwing van je eigen woning. Na de verbouwing verbruik je veel 
minder energie en wek je zelf schone energie op. 

Samen met buren, bouwers, banken 
Samen dagen we aannemers, architecten, installateurs, leveranciers, aanbieders van financiële 
producten, fondsen, overheden en kennisinstellingen uit om met de meest slimme, concurrerende, 
en geïntegreerde oplossingen te komen.” [www.wijzijnom.nl] 

 
Kopgroep 

0M! bestaat (november 2014) uit een voorhoede van 20 ‘helden’. Met een eenmalige vergoeding van 
€ 2000 per initiatief zijn zij aan de slag gegaan. 
Daarnaast heeft Energiesprong € 20.000 
beschikbaar gesteld voor de website, 
fondsenwerving en het organiseren van 
bijeenkomsten. Zij hebben afgesproken dat zij: 
• met hun eigen woning naar Nul op de Meter 

gaan, terwijl sommigen dat al zijn; 
• met besmettelijke buurtkracht een buurtgroep 

maken die 0M! wil naar Nul op de Meter; 
• of voor hun buren bijeenkomsten organiseren 

met experts die passende adviezen geven over 
hoe zij hun woningen in één keer of in meerdere 
stappen naar Nul op de Meter kunnen 
verbouwen; 

• een tweede ‘schil’ van buurtgenoten betrekken; 
• hun ervaringen delen, samen leren en zo elkaar 

inspireren!  
 

Nul op de Meter kan. Wij zijn 0M! en we willen 
al onze buren in Nederland inspireren om ook 
0M! te gaan …  
Aukje van Bezeij en Pauline Westendorp (WijZijn0M!) 
 

Energiecoöperatie Zuiderlicht 

We beginnen in onze eigen buurten en via 
de buren van de buren gaan we steeds 
verder totdat heel Amsterdam en omstreken 
over gaat op schone energie: van 
sportverenigingen tot kantoren, van 
kippenvilla’s tot scholen, van nieuwbouw 
tot oudbouw en alles er tussen in. Gebouw 
voor gebouw ‘veroveren’ we en voorzien we 
van isolatie, duurzame opwekinstallaties, 
oplaadpalen voor onze laptops, telefoons en 
elektrische vervoersmiddelen. Buren, 
collega’s en vrienden besmetten en 
overtuigen we om mee te doen. 

Met één of meerdere leningen van € 250,- 
investeren leden van Zuiderlicht in het 
opwekken van duurzame energie. Over hun 
lening ontvang ze 2 tot 5 procent rente. Na 
tien jaar komt de lening vrij. Zo werken zij 
samen aan een metropoolregio Amsterdam 
op schone energie in 2028. 

www.zuiderlicht.nu 
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Bevindingen 

De eerste bevinden van 0M! zijn: 
" Buurtgroepen maken kost tijd: individuele gesprekken, organiseren maatwerk adviezen, 

selecteren aanbieders, aanvragen/beoordelen offertes. Een vergoeding maakt dat de ‘helden’ 
tijd kunnen investeren en alles sneller van de grond komt. 

" Competitie werkt: meer besparen dan je buurman motiveert. 
" Het besef dat je energierekening weggegooid geld is, motiveert 0M! te gaan. 
" Zien (op een slimme meter) dat je bespaart, doet (verder) besparen. 
" Zelf opwekken (bijvoorbeeld met zonnepanelen), doet (verder) besparen. 
" Afhankelijk van de staat van en het soort woning is voor Nul op de Meter een investering van € 

20.000 tot € 65.000 nodig. Woningeigenaren kunnen er voor kiezen om een 0M!-plan te maken, 
waarvan de verschillende onderdelen stap voor stap worden uitgevoerd. Dit maakt spreiden van 
kosten en herinvesteren van bespaard geld mogelijk. 

" In één keer naar 0M! (Nul op de Meter) kan natuurlijk ook. Bij een energierekening (van een 
gemiddeld huishouden) van zo’n € 170 per maand en bij een afschrijving in 15 jaar, kan dan € 
30.000 geïnvesteerd worden. De partners in het SER Energieakkoord zouden over een Ineens-
naar-Nul-op-de-Meterfonds afspraken kunnen maken. 

" 0M! zoekt samenwerking met aannemers die met kleine marges ervaring willen op doen met 
renovaties naar Nul op de Meter. De voorloper-bewoners krijgen dan een scherpe prijs. De 
aannemers hebben daarna ervaring met in één keer naar Nul op de Meter die zij bij de ‘buren’ 
van de voorlopers kunnen vermarkten. 

 

 
 
Gesprek met Aukje van Bezeij en Pauline Westendorp 
www.wijzijnom.com  

Oranje Energie 
Alle woningen, bedrijven en vervoermiddelen in Metropoolregio Amsterdam op 100% eigen 
energie in 2028, dat is de ambitie van dit Man-op-de-Maanproject. Dat is het ‘vuurtje’ dat 
energie-voorlopers en energie-communities in 2015 aansteken. 

De uitdagers In de Oranje Energie Challenge daagt een bewoner een andere bewoner, een auto-
eigenaar een andere auto-eigenaar, een straat een andere straat, een buurt en andere buurt, 
een kantoor en ander kantoor, een bedrijventerrein een ander bedrijventerrein uit voor een 
energietransitie. Oranje Energie checkt de voortgang van dit coöperatieve spel. Lokale 
ondernemers en gemeente zorgen voor mooie prijzen. 

De uitvoerders Het werk wordt door uitvoerders uit de Metropoolregio gedaan. Bij voorkeur door 
uitvoerders direct uit de buurt. Nieuwe werkgelegenheid voor mogelijk 20 duizend mensen. 

De investeerders Leden, bedrijven, winkeliers, beleggers, overheden. Iedereen kan investeren. 
Op een investering van € 12.500 is het verwachte rendement 8 procent. 

De initiatiefnemers Oranje Energie is een initiatief ondersteund door onder meer energiecoöpe-
ratie Zuiderlicht, business innovation netwerk NewGenes, ondernemerscoöperatie NEWNRG, Wij 
Krijgen Kippen, WijZijn0M!, de ministeries BZK en IenM en een aantal impact investors. 
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EnergieAmbassadeurs 
 
“Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die buurt en straatgenoten stimuleert en 
ondersteunt met energie besparen en het opwekken van duurzame energie in de woning. De 
energieambassadeur benadert bewoners en maakt hen enthousiast over energie besparen. De 
ambassadeur biedt informatie over energiebesparende mogelijkheden en/of  organiseert een 
bewonersavond. Indien nodig verwijst de energieambassadeur door naar partners die de bewoner 
verder kan helpen met advies en maatregelen. 

Het project EnergieAmbassadeurs is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Energie-U. Het project is onderdeel van het programma Utrechtse Energie. Met 
dat programma wil Utrecht in 2030 
klimaatneutraal zijn. Op het gebied van 
wonen start de gemeente daarom met 
diverse projecten waarin ze samen met 
bewoners aan de slag gaat om energie te 
besparen in woningen.” 

 
Het Utrechtse netwerk heeft ruim 50 
energieambassadeurs. De ambitie is dat er 
eind 2014 80 en eind 2015 100 
energieambassadeurs in Utrecht zijn. Als 
project bestaat EnergieAmbassadeurs sinds 
begin 2012. Inmiddels zijn er zo’n 40 
informatiebijeenkomsten met gemiddeld 35 deelnemers georganiseerd. Naar schatting heeft de 
helft van de deelnemers offertes aangevraagd en heeft een kwart energiebesparingsmaatregelen 
genomen. De energieambassadeurs hebben (als deskundige) aan vele bijeenkomst van anderen 
bijgedragen. 
 
Tuindorp en Rosariumbuurt 

Twee voorbeelden van Utrechtse bewonersinitiatieven zijn Energiek Tuindorp en Rosariumbuurt 
Duurzaam. In Tuindorp organiseert een groep bewoners collectieve aanbiedingen van 
energiebesparingsmaatregelen. Na het succes van Zonnig Tuindorp met een collectieve aanbieding 
van zonnepanelen in 2013 is er op 10 december dat jaar een eerste informatiebijeenkomst over 
isoleren. Inmiddels zijn er zo’n 1000 zonnepanelen geplaatst, 80 opdrachten voor 
spouwmuurisolatie geplaats en 50 offerte voor vloerisolatie uitgebracht (www.energiektuindorp.nl). 

De Rosariumbuurt denkt gezamenlijk na over de energiebesparingsmaatregelen die zij willen. Op 
een bijeenkomst in oktober 2013 besluiten 80 buurtgenoten de mogelijkheden van zonnepanelen, 
stadsverwarming en vloer/spouwmuurisolatie te onderzoeken 
(www.facebook.com/rosariumbuurtduurzaam). 
 
Onafhankelijk advies 

Utrechters kunnen bij het Utrechts Duurzaamheids Consortium terecht voor een onafhankelijk 
energiebesparingsadvies. Het UDC is een samenwerking van de gemeente Utrecht met een aantal 

Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf 
voor en door alle Utrechters (bewoners en 
bedrijven). Wij willen voor en met zoveel 
mogelijk Utrechters in onze eigen regio 
duurzame energie opwekken. En hoe  
minder je gebruikt, hoe minder je hoeft 
op te wekken. Daarom willen we alle 
Utrechters helpen om hun energiegebruik 
zoveel mogelijk te reduceren. 
Energie-U is een coöperatie zonder 
winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. 
Energie-U is in 2010 gestart en telt 450 leden. 
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bedrijven (www.udc.nu). De Gemeente vergoedt de kosten van het advies wanneer iemand ook 
daadwerkelijk energiebesparingsmaatregelen neemt. 
 
Profiel energieambassadeurs 

De meeste Utrechtse energieambassadeurs hebben in hun eigen huis praktijkervaring opgedaan en 
zijn soms ook in hun werk met duurzaamheid bezig. Het zijn milieu gedreven specialisten met veel 
gevoel voor techniek. De één weet alles van zonnestroom, een ander van het zuinig afstellen van 
cv-ketels en een derde van isoleren. 
Energieambassadeurs worden 
gewaardeerd om hun grote 
deskundigheid en om hun écht 
onafhankelijke adviezen. Niet alle 
energieambassadeurs zijn even 
handig in de omgang met huurders en 
woning-eigenaren die minder milieu-
gedreven en geen techniekliefhebbers 
zijn. 
 
Trainingen 

Het project organiseert trainingen 
voor energieambassadeurs. De twee avonden gaan niet over energiebesparingskennis en techniek 
maar over zaken als samenwerken als netwerk, bijeenkomsten organiseren en gemeentelijke 
regelingen. Er is wel een kennisinhoudelijke training van twee avonden over het maken en 
interpreteren van een warmtescan. Het project heeft vijf meten-is-wetenboxen die 
energieambassadeurs kunnen bruiklenen. 
 
 
 
“Het netwerk van energieambassadeurs staat bol van de specialistische ervaringskennis over 
energie besparen. Zij zijn de perfecte adviseurs voor (groepen) woning-eigenaren die een 
onafhankelijke beoordeling willen van de adviezen en collectieve-inkoopaanbiedingen die zij 
hebben gekregen.” Rianne Bakker (projectleider EnergieAmbassadeurs) 
 
 
 
Gesprek met Rianne Bakker 
Projectleider EnergieAmbassadeurs bij Energie-U 
www.energie-u.nl/zuinig/energieambassadeurs/ 
 
  

EnergieAmbassadeursTop 

In Nederland zijn er zo’n 300 energieambassadeurs, 
straatambassadeurs, wijkambassadeurs, milieucoaches 
die energie besparen in hun stad, dorp, wijk of straat 
promoten. Zaterdag 8 november 2014 wisselden 75 van 
hen ervaringen uit op de eerste landelijk bijeenkomst 
die Energie-U samen met de gemeente Utrecht en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerde.  

Videoverslag: www.youtube.com/watch?v=ZNlADbVJwn0 

www.energieambassadeurstop.nl 
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Slim Energie Thuis Overijssel 
“Het platform Slim Energie Thuis is onderdeel van de Overijsselse aanpak 2.0 
om slim energiegebruik in de gebouwde omgeving te stimuleren. Om steeds 
meer particuliere huizen energiezuinig te maken werken alle 25 Overijsselse 
gemeenten, de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto-VNI en hun leden, de provincie 
Overijssel en de Kamer van Koophandel nauw samen. Dit vanuit een totaalpakket aan slimme 
energiemaatregelen, aangeboden door samenwerkende lokale bouw- en installatiebedrijven. Een 
soepel verloop in de afwikkeling van financiële aanvragen van particulieren wordt verzorgd door de 
organisaties Meer met Minder (duurzaamheidpremie) en SVN (duurzaamheidlening). 
Door woningeigenaren en ondernemers met elkaar in contact te brengen wil de provincie de 
komende vijf jaar ongeveer 47.000 particuliere woningen in Overijssel energiezuiniger maken. Het 
platform helpt door ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk 
aanbod en door de vraag bij particuliere woningeigenaren naar energiebesparende maatregelen te 
stimuleren.” [www.slimenergiethuis.nl] 
 
Slim Energie Thuis Overijssel loopt tot en met 2015. Tot november 2014 zijn er 12.000 bestaande 
Overijsselse particuliere woningen op slim-energie-thuis overgegaan. En zijn er ruim 270 bedrijven 
(onder meer in 25 consortia) ondersteund. 
 
Vitale energiebesparingsmarkt 

Het doel van Slim Energie Thuis Overijssel is een zelfstandige marktwerking te realiseren waarin de 
vraag naar energiebesparende maatregelen goed wordt ingevuld door een aantrekkelijk markt-
aanbod. De kern van de aanpak is een drie sporen beleid: het activeren van bedrijven, creëren van 
vraag bij de particuliere woningeigenaar 
en de overheid in haar overbruggingsrol. 
Het plaatje verbeeldt dit. 
Bedrijven worden gevraagd een aantrek-
kelijk aanbod voor woningeigenaren te 
ontwikkelen. De Kamers van Koophandel 
en brancheverenigingen ondersteunen ze 
bij de overgang van productgericht naar 
markt/klantgericht ondernemen. 
Woningeigenaren worden met 
communicatie en interessante financiële instrumenten verleid tot het nemen van 
energiebesparende maatregelen. De rol van gemeenten is vraag en aanbod zo te activeren dat ze 
beter op elkaar aansluiten en er een vitale markt van vraag en aanbod ontstaat. Waarin aanbieders 
zo samenwerken dat ze wooneigenaren ontzorgen. Waarin woningeigenaren elkaar adviseren over 
de kwaliteit van het advies en de uitvoering, bijvoorbeeld met beoordelingssystemen zoals die voor 
vakanties (Zoover, TripAdvisor) en restaurants (Iens). 
 
Communicatie en marketing 

Algemene communicatie gericht op informeren (bekend maken, nieuws, successen) gebeurt centraal 
vanuit het project bijvoorbeeld met persberichten en via de website. Nog belangrijker is de lokale 
communicatie/marketing over het concrete aanbod van besparingsmogelijkheden waarbij de focus 
ligt op kansrijke woningen. Kansrijk in de zin dat er met betaalbare investeringen veel energie te 
besparen is. In veel gemeenten zijn woningeigenaren ook via wijk/buurt- en sportverenigingen 
benaderd. In meerdere gemeenten is in straten/wijken deur voor deur aangebeld. De ‘aanbeller’ 
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doet in opdracht van gemeente en lokale bedrijven een interessant aanbod. Bij sommige actieve 
marktaanpakken neemt zelfs 70 procent van de woningeigenaren waarbij aangebeld is, 
energiebesparingsmaatregelen. Collectieven van woningeigenaren zijn in Overijssel aangemoedigd 
om gebruik te maken van een Energie Service Company. Een ESCo verzorgt het energiebeheer 
namens een groep woningeigenaren.  
 

Woningeigenaren activeren lukt alleen wanneer aanbieders marktgericht ondernemen 
en gemeenten minimaal vijf jaar een actief energiebesparingsbeleid voeren. 
Stendert de Vries (projectleider Slim Energie Thuis Overijssel) 

 
Overijsselse duurzaamheidpremie en -lening 

De provincie Overijssel stimuleert woningeigenaren met een duurzaamheidpremie en -lening. 
De duurzaamheidpremie is maximaal € 1050 bij isolatiemaatregelen groter dan € 1750. Zo is er een 
premie van € 600 bij twee of meer isolatiemaatregelen. En is er een burenpremie van € 150 per 
buur wanneer twee buren ieder twee isolatiemaatregelen nemen. 
Voor het isoleren en duurzaam opwekken van energie is er de duurzaamheidlening met een 
maximum van € 20.000. De lening is interessant door een rente die drie procent onder de actuele 
markttarief ligt en de mogelijkheid van boetevrij aflossen. Ook een vereniging van eigenaren (VvE) 
kan een duurzaamheidlening aanvragen. 
 
Natuurlijke investeringsmomenten 

In 2015 gaat Slim Energie Thuis in haar communicatie meer inspelen op natuurlijke 
investeringsmomenten. Zo van: ga je verbouwen omdat je langer thuis wil wonen doe dat dan 
duurzaam. En: neem in het verbouwen van je nieuwe huis tegelijk energiebesparingsmaatregelen. 
Neem je maatregelen om je huis veiliger te maken, dan gaan energiebesparingsingrepen in één 
moeite door. Bovendien zal er meer nadruk gelegd worden op betaal- en leefbaar wonen en minder 
op energie besparen. Daarnaast zullen financiële woonadviseurs benaderd worden om ook over de 
duurzaamheidpremie en -lening te adviseren. 
 

Pak Aan! 
Dit blok voor blok-project in de gemeente Hardenberg maakt deel uit van het Overijsselse Slim 
Energie Thuis. Bijzonder in de communicatie is het onderscheid in drie ‘stijlen’ woningeigenaren. 
De woningeigenaren ‘Ik pak zelf aan’ willen zelfstandig besparingsmogelijkheden uitzoeken en laten 
uitvoeren. Pak Aan! zorgt ervoor dat deze woningeigenaren gemakkelijk informatie (via Meer met 
Minder) kunnen vinden: “Energie besparen lijkt misschien ingewikkeld, maar dat hoeft het 
helemaal niet te zijn. Met kleine ingrepen kunt u al grote besparingen realiseren.” De 
woningeigenaren ‘Ik pak de actie aan’ worden tot energiebesparing verleid door aantrekkelijke 
aanbiedingen van bij Pak Aan! aangesloten bedrijven of mee te doen aan een collectieve inkoop. 
Pak Aan! ondersteunt woningeigenaren ‘Ik pak samen aan’ waarbij zij als collectief worden 
ontzorgd. Door samen aan te pakken valt er nog meer voordeel te behalen. Bovendien kunnen zij 
zich door andere initiatieven van straten en buurten laten inspireren. Door Pak Aan! zijn er in 
Dedemsvaart en Balkbrug al zo’n 1000 (25%) woningeigenaren energie gaan besparen. 
www.ikpakaan.nl 

 
Gesprek met Stendert de Vries 
Projectleider Slim Energie Thuis bij de Kamer van Koophandel 
www.slimenergiethuis.nl  
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Blok voor Blok  
 
“Blok voor blok moet een beweging op gang brengen 
om op grote schaal energie te besparen in bestaande 
bouw. 

Veertien projecten zijn van start gegaan met het 
kennis- en leertraject blok voor blok. Onder meer 
marktpartijen, gemeenten, corporaties en provincies 
voeren een gezamenlijk plan uit om minimaal 1.500 - 
2.000 woningen in één gemeente flink energiezuiniger 
te maken. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties draagt met blok voor blok bij aan 
energiebesparing in Nederland. De investeringen door 
de marktpartijen voor de uitvoering zullen vele 
malen hoger zijn dan de toegekende subsidiebedragen. 

In de blok voor blok-projecten werken minstens drie 
marktpartijen samen in een consortium. Ze delen hun 
kennis en ervaring om zo te komen tot een mogelijke 
landelijke introductie van deze manier van werken. 
Voor de uitvoering van de projecten is geld uit de markt nodig, bijvoorbeeld van institutionele 
beleggers. De subsidie van het Rijk was alleen bedoeld om een bijdrage te leveren in de extra 
proceskosten tijdens de pilotfase.”  
 
In de periode 2012 tot 2014 zijn meer dan 20.000 woningen gemiddeld twee labelstappen 
energiezuiniger gemaakt. De belangrijkste maatregelen in de koopsector waren gevel-, vloer- en 
dakisolatie, HR+ glas, combiketels en zonneboilers. 
 
Belangrijkste bevindingen 

Naast de gerealiseerde energiebesparing is in Blok voor blok ook veel ervaring opgedaan. Zo blijkt 
grootschalige aanpak in de sociale huursector alleen te werken als de besparingsmaatregelen passen 
in bestaande renovatieplannen en aansluiten bij de investeringsmogelijkheden van 
woningcorporaties. Een andere belangrijke bevinding is dat het opbouwen van vertrouwen in 
samenwerkingsrelaties tussen bijvoorbeeld bouw- en installatiebedrijven tijd kost. Bedrijven zijn 
geneigd prioriteit te geven aan maatregelen die zij zelf uitvoeren. Voor het consortium is het beter 
een integrale aanpak (naar Nul op de Meter) te formuleren op basis waarvan woning-eigenaren 
kunnen beslissen welke maatregelen zij eerst en welke zij later nemen. Gemeentelijke 
betrokkenheid draagt bij aan het vertrouwen in het consortium van lokale bedrijven. 
 
Aantal koopwoningen blijft achter 

Het blijft moeilijk om woningeigenaren tot energie besparen te bewegen. Het gaat om veel geld: 
zo’n 40- tot 50-duizend euro voor een integrale aanpak van een gemiddelde woning. Geld dat dan 
niet beschikbaar is voor een nieuwe auto bijvoorbeeld. Investeren omdat het een goed rendement 
op spaargeld geeft is een belangrijke drijfveer gebleken. Particulieren treffen energiebesparende 
maatregelen meestal bij verhuizingen of verbouwingen. Vrouwen zijn vaak de beslissers en voor hen 
blijkt het verbeteren van het comfort belangrijk. 

●  Amersfoort  Energiebesparing in de wijk 
●  Amsterdam  Energiesprong Amsterdam 
●  Breda  Op de bres voor Breda 
●  Deventer  Deventer Energieke verbinding 
●  Eindhoven  Buurt voor buurt 
●  Hardenberg  Maataanpak Grootschalige 

  Energiebesparing 
  Dedemsvaart-Balkbrug 

●  Tilburg  Tilburg Energetica 
●  Utrecht  Utrecht Verduurzaamt 

Projecten (minimaal 2.000 woningen) 

●  Den Bosch  ‘De slimme buurt’ 
●  Groningen  ‘Slim wonen met energie’ 
●  Haarlem  ‘De Haarlemse Methode’ 
●  Rotterdam  ‘Duurzame Daden’ 

+ (Overijssel)  Overijsselse  
   energiebesparingsaanpak 2.0  

Projecten (minimaal 1.500 woningen) 
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Uniforme aanpak niet mogelijk 

Ook in vergelijkbare woningen hebben eigenaren verschillende wensen. Een klantgerichte 
benadering van bedrijven die inspeelt op deze wensen (welke maatregelen wanneer) is de enige 
manier. Een klantcontactsysteem om bij te houden wanneer het gepast is om weer eens contact op 
te nemen, is voor bouw- en installatiebedrijven een ongebruikelijk maar inmiddels onmisbaar 
marketinginstrument.  
 

Met Blok voor blok hebben we belangrijke ervaringen opgedaan. Nu komt het er op aan ook 
in de koopsector een energiebesparingsslag te maken. Vooral door persoonlijke 
communicatie met buurtambassadeurs en met consortia van lokale bedrijven die een 
klantcontactsysteem hebben, heeft dit kans van slagen. Ruud van Gisteren (Coördinator Blok voor blok) 
 

Persoonlijke communicatie 

Persoonlijke communicatie levert de meeste vraag op van particuliere eigenaren van koopwoningen. 
Onafhankelijke communicatie wordt meer gewaardeerd dan informatie die van één commercieel 
bedrijf afkomstig is. Projecten die alleen informatie verspreiden via ‘anonieme zenders’ (zoals 
krantenartikelen, billboards en 
informatiebijeenkomsten) realiseerden amper 
energiebesparing. 
 
Investeringen betalen uit je energierekening 

Voor woningeigenaren zijn energiebesparende 
maatregelen forse investeringen. Zonder 
financiële regelingen zullen zij deze 
investeringen niet doen. Sinds januari 2014 
kunnen woningeigenaren bij het Nationaal 
Energiebespaarfonds (NEF) tegen een 
gereduceerd rentetarief een energiebespaarlening van 2.500 tot 25.000 euro afsluiten. Andere 
interessante regelingen in (het verlengde van) blok-voor-blokprojecten zijn: 
• In Breda zijn positieve ervaringen met een regeling waarin een bank de investering doet en de 

woningeigenaar via zijn energierekening terugbetaald. 
• In Deventer wordt gewerkt aan een vergelijkbare constructie waarbij een Energy Service Company 

(ESCo) de investering doet en voor de ‘energieservice’ wordt betaald. 
• In Haarlem wordt nagedacht over een regeling waarin de lening voor energiebesparende 

maatregelen aan de woning in plaats van aan de eigenaar wordt gekoppeld. Bij verkoop van de 
woning gaat de lening mee naar de nieuwe eigenaar. 

• In Tilburg hebben woningeigenaren gebruik kunnen maken van de Tilburgse Energie Garantie (TEG). 
De gemeente staat hierbij vijf jaar garant voor de besparing op energiekosten van de genomen 
maatregelen. In het verlengde van de TEG wordt nu gewerkt aan een regeling waarbij de 
samenwerkende bouw- en installatiebedrijven de lagere energiekosten garanderen.   

• De provincie Overijssel kent de mogelijkheid van een duurzaamheidpremie (maximaal € 1.050) en 
duurzaamheidlening (maximaal € 20.000; zie de bijlage Slim Energie Thuis Overijssel). 

 
 
Gesprek met Ruud van Gisteren 
Coördinator Blok voor blok bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/blok-voor-blok  
www.energieplein20.nl   

Peer-to-peer 
Werk samen met buurt- en wijkverenigingen 
en zet bekende buurtbewoners als energie-
ambassadeurs in om het gesprek met 
bewoners te voeren. In Amersfoort, Breda, 
Den Bosch en Haarlem spelen zij een 
cruciale rol. Gebleken is dat de inzet van 
‘gewone mensen’ tot een twee keer zo hoge 
respons leidt in vergelijking tot de inzet van 
professionele krachten of studenten. 
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AVVN 
Vereniging van volkstuinverenigingen 

 
“Het AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders en bestaat sinds 1928. 

Hobbytuinieren is enorm populair. Er zijn overal in Nederland wachtlijsten voor zowel moes- als 
siertuinen. Het is voor velen een nieuwe levensstijl geworden. Als AVVN maken wij ons sterk voor 
de belangen van onze hobbytuinders en de aangesloten verenigingen en bonden. Dat de tuinen en 
tuinparken niet alleen waardevol zijn voor de gebruikers, maar ook een onvervangbaar onderdeel 
vormen van het groen en de natuur in stad en dorp. 

Dat doen wij vanuit ons Activiteiten en Informatiecentrum voor Tuin & Natuur én met advies, 
voorlichting en bijstand op locaties in het hele land. Wij werken daarin samen met een netwerk 
van super enthousiaste vrijwilligers die net als wij willen dat onze hobby kwaliteit uitstraalt en de 
erkenning krijgt die zij verdient. 

Het AVVN is een non-profit organisatie/vereniging die haar werk dankzij de bijdragen van de 
aangesloten verenigingen en bonden en de donateurs/abonnees kan doen.”   

 
215 Tuinverenigingen en -bonden zijn lid van het AVVN. In totaal gaat het over ‘tuintjes’ van 28.000 
huishoudens. Tuinverenigingen zijn grondeigenaren of huren de grond 
van gemeenten. 

Tuinieren is van oudsher een hobby van witte 50+ mannen. Vandaag de 
dag is 30 tot 40 procent van de tuinders vrouw. Steeds vaker zijn tuinen 
verenigingen van natuur/milieubewuste en hoogopgeleide vrouwen 
tussen de 30 en 40 jaar met jonge kinderen. Van de tuinders is zo’n 10 
tot 15 procent nieuwe Nederlanders. Het AVVN houdt niet bij of de 
tuinders woningeigenaren dan wel huurders zijn.  
 
Poorten geopend 

In de jaren ’80 kwamen de parken onder druk te staan. De tuinverenigingen waren veelal gesloten 
‘bolwerken’, terwijl de maatschappelijke meerwaarde van de vaak centraal gelegen gronden ter 
discussie stond. Sindsdien is er werk gemaakt van het letterlijk en figuurlijk openen van de poorten 
van de parken. Het AVVN is natuurlijk tuinieren, composteren en biologisch telen gaan uitdragen. 
Recreatief medegebruik door buur(t)bewoners is gemeengoed. Op veel parken staat een 
kinderboerderij. Soms een kinderdagverblijf. Steeds vaker zien we op parken zonnepanelen op en 
dubbelglas in de tuinhuizen en het verenigingsgebouw. Bij de landelijke keuring van tuinen en 
gebouwen (namens het AVVN) is energiebesparing daarentegen geen aandachtspunt. 

Het is eigenlijk best raar dat we van energie besparen tot nu toe nauwelijks 
werk gemaakt hebben. Laten we daar nu dan maar eens mee aan de slag gaan. 
Wim Hoentjen (directeur AVVN) 

 
Bureau, informatiecentrum en communicatie 

Het AVVN heeft 6 betaalde medewerkers. Zij vertegenwoordigen de belangen van de 
tuinverenigingen in vele contacten met politiek, bestuur en andere maatschappelijke organisaties. 
Het AVVN werkt al tientallen jaren nauw samen met bijna 200 gemeenten. Het AVVN hecht aan 
samenwerking onder meer met natuur- en milieuorganisaties. 
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Het AVVN heeft in Utrecht haar Activiteiten- en informatiecentrum voor Tuin & Natuur. Zij verzorgt 
daar cursussen en workshops. Het AVVN geeft voorlichting en lezingen bij de aangesloten 
tuinverenigingen. Zij geeft brochures uit en organiseert evenementen. 

Het AVVN heeft een website en zit op Facebook. Viermaal per jaar verschijnt het Tijdschrift De 
Tuinliefhebber. Daarnaast communiceert het AVVN met haar leden via een digitale nieuwsbrief. 

 

Pilot Energie besparen op de tuin 

Op die parken die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, vind je nog wel eens zonnepanelen. 
Natuurlijk tuinieren, geen chemische troep op mijn eten, zorg voor de natuur, zuinig met het milieu 
zijn voor meerdere tuinverenigingen en zeker voor een grote groep tuinders belangrijke 
onderwerpen. Duurzaamheid of energie besparen zijn geen beleidsonderwerpen voor het AVVN. Het 
SER Energieakkoord is een mooie aanleiding hierin verandering te brengen. Ieder jaar zijn er een 
paar tuinverenigingen die hun gemeenschappelijke gebouw verbouwen of zelfs helemaal vernieuwen. 
Het AVVN gaat de mogelijkheden verkennen van een pilot voor een energiezuinig (of zelfs nul-op-
de-meter) tuinclubhuis. Het zou mooi zijn ervaring op te doen met een multifunctioneel gebouw 
met bijvoorbeeld kantine, werkplaats, voorlichtingscentrum en kinderboerderij. Het AVVN wil zeker 
in het verlengde van energie besparen op de tuin actief meewerken aan een campagne waarin ‘hun’ 
tuinders worden aangemoedigd ook thuis energie te besparen. 

 
Gesprek met Wim Hoentjen en Francis Flohr 
Directeur en medewerker strategisch beleid AVVN 
www.avvn.nl  

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in 
de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt 
naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te 
brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, bijen, 
hommels, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een 
gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk 
evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en 
onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te 
geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren. 

De Westbatterij 
De Westbatterij is een tuindersvereniging met 83 tuinen gelegen onderaan de dijk van het 
IJmeer in het vestingstadje Muiden. De vereniging heeft een klein gemeenschappelijk schuurtje 
en is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zij huurt de grond van de gemeente Muiden. “Ik 
schat dat 20 procent woning-eigenaar is. De andere tuinders zijn huurders met veelal een 
kleine beurs.” Bestuurslid Maarten IngenHousz schat in dat een campagne alleen succesvol kan 
zijn wanneer meerdere Muidense netwerken worden verbonden: naast De Westbatterij ook de 
andere tuinvereniging Nooit Gedacht en bijvoorbeeld de sportvereniging SC Muiden. Een eerste 
voorlichtingsbijeenkomst zou gehouden kunnen worden in de bibliotheek die ook weer een eigen 
netwerk heeft. Het zou mooi zijn wanneer de gemeente en woningcorporaties -ook financieel- 
betrokken zijn. “En wil je onze tuinders voor “energie besparen” en voor zo’n bijeenkomst 
kunnen interesseren, dan zijn inspirerende artikelen in het tijdschrift De Tuinliefhebber van 
het AVVN onmisbaar.” De Westbatterij zal alleen aan zo’n campagne mee werken wanneer dit 
een door het AVVN gedragen actie is. 
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VVS ’46 scoort duurzaam 
Sportief presteren, positief scoren, samen energiek. 

 
VVS ’46 is één van de weinige voetbalclubs in Nederland die zich 
energieneutraal mag noemen. Dat startte met de renovaties van de 
kleedkamers en douches in 2006. Daarbij is een breed pakket aan 
energiebesparende maatregelen meegenomen. De in 2010 door brand 
beschadigde kantine is herbouwd waarbij de club ook investeerde in diverse energiebesparende. 
Nog weer later is besloten tot een stevige renovatie van de sporthal van de vereniging (Oranjehal) 
waarbij men ook duurzame energietechnieken heeft omarmd. Er is een warmtepomp geplaatst en 
op het dak van de hal zijn PV-panelen voorzien. Die laatste worden in het voorjaar van 2016 
geplaatst. Het dak van de sporthal was een startpunt voor een maatschappelijk bewuste keuze voor 
duurzaamheid van de club. Dat was in 1985 gebouwd met asbest golfplaten. Men vond die situatie 
anno nu niet meer verantwoord.  
 
Externe uitstraling 

Het enthousiasme van de club voor energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken 
is zeer groot. Het bespaart de club uiteindelijk ruim 20% op de totale energiekosten. Maar buiten 
dat heeft een en ander de uitstraling van de club enorm vergroot. Een groot deel van de 
werkzaamheden zijn door en via clubleden gerealiseerd; er is door menigeen veel tijd geïnvesteerd 
en er is zoveel mogelijk low budget gewerkt. Het trekt de aandacht van de andere sportclubs in de 
omgeving. Die komen kijken en zouden die ook willen. Dirk Ranzijn geeft hen vaak een eenvoudig 
lijstje met zaken die relatief makkelijk zijn te implementeren en waarmee je snel resultaat boekt 
zoals zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening en automatische verlichtingsschakelaars.  
 
Interne effecten 

De leden van VVS ’46 zijn zeer betrokken bij de projecten en deels zelf ook erg enthousiast geraakt. 
De club telt ongeveer 550 leden van welke ca. 100 seniorleden. Op dit moment hebben 15 mensen, 
aangestoken door het enthousiasme in de club, zelfstandig en energiebesparende maatregelen 
getroffen in huis of hebben geïnvesteerd in PV-panelen. Er is daarbij geen sprake geweest van 
onderlinge samenwerking. De heer Ranzijn geeft aan dat als straks de panelen op de sporthal liggen, 
het denkbaar is dat nog meer leden (nog eens 15) te interesseren zouden zijn om te gaan investeren 
in huis. Het financiële plaatje is gunstig maar het geeft ook een gevoel van ‘erbij te horen’. Het 
aantal mensen dat vooral vanuit maatschappelijke - of duurzaamheidoverwegingen investeert is 
waarschijnlijk niet erg groot. 
 
Communicatie 

De club verzorgt zelf de communicatie naar buiten en naar binnen. Zowel over de sportieve 
prestaties als over de investeringen in en ontwikkelingen rond de accommodaties en energie. De 
belangrijkste communicatiekanalen zijn de website en de nieuwsbrief. Er is een bestuurslid net een 
PR-portefeuille die de communicatie verzorgt. De leden zijn door de club voortdurend over de 
ontwikkelingen rond de renovatie/bouw accommodaties geïnformeerd. Naast de reguliere kanalen 
ook met presentaties en bijeenkomsten. 
VVS ’46 lijkt een goed georganiseerde vereniging waarbij intern de communicatielijnen langs 
commissies en bestuursleden goed functioneren.  
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De verdeling tussen woningbezitters en huurders is onder de leden ongeveer 50-50. De leden hebben 
gemiddeld genomen een goede maatschappelijke status/positie en zijn voornamelijk wit.  
 
Slot 

Binnen VVS’46 is het mogelijk geweest om een groep mensen die met de voetbalsport verbonden is 
te enthousiasmeren voor energiebesparing en duurzame energie. Dat is hier eigenlijk een autonoom 
proces geweest; er is niet bewust vanuit de club op gestuurd. Het gevoel is dat door hier (vanaf nu) 
wel meer op te sturen, het aantal mensen dat in huis wil investeren wel te vergroten is. 
 
 
 
 
 
Gesprek met de heer Dirk Ranzijn 
Commerciële zaken VVS’46 
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Scoren met Energie 
 
“Sportverenigingen verspillen onnodig duizenden euro’s per jaar. 
Met Scoren met Energie kunnen clubs de energielasten drastisch 
verminderen. De energiemaatregelen zoals monitoring, installaties 
en zonnepanelen worden gefinancierd uit de gerealiseerde besparing. 

Scoren met Energie is in 2009 gestart als initiatief van Rotterdam 
Sportsupport. Samen met Rotterdam Climate Initiative, Meer met Minder en de Nederlandse 
Energie Maatschappij werden bij 10 Rotterdamse verenigingen werd een pilot uitgevoerd.. 

In de zomer van 2013 maakt Scoren met Energie een doorstart in Rotterdam. De huidige 
samenwerkingspartners zijn onder meer de gemeente Rotterdam, de Rabobank en professionals in 
bouw en installatiebranche. 

Met de medewerking van diverse Rotterdamse Sportverenigingen is een aanbod ontwikkeld 
waarmee sportverenigingen zonder investering vooraf kunnen gaan besparen op de energierekening. 
De potentie is groot, tot wel 30% besparing is mogelijk wanneer ook energie wordt opgewekt.” 
[www.scorenmetenergie.nl] 

 
Clubkas 

Geld besparen is de motivatie van besturen van sportverenigingen om met energie besparen aan de 
slag te gaan. Hoewel er veel in de clubkas bespaard kan worden, is het een grote stap. Bestuurders 
hebben weinig tijd voor zaken die niet direct te maken hebben met sportactiviteiten. Het ontbreekt 
besturen (uiteraard) aan specialistische kennis 
over energie besparen. Bovendien vraagt ook de 
communicatie met de leden over waarom, 
financiën, planning en energiebesparend 
clubgedrag een professionele aanpak om 
weerstanden bij de leden te voorkomen.  
 
Tools 

Scoren met Energie heeft tools ontwikkeld die 
het voor besturen gemakkelijker maken om met 
energie besparen aan de slag te gaan: 
• Een aanpak met duidelijke stappen; 
• Ondersteuning bij de communicatie naar de 

leden eerst over de plannen en later tijdens 
de werkzaamheden;  

• Partners van Scoren met Energie die de besparingsmaatregelen kunnen coördineren en 
uitvoeren; 

• Een financieringsarrangement met de Rabobank dat Rotterdam Sportsupport kan regelen; 
• Monitoring en online portal waarmee besparingen zichtbaar worden gemaakt; 
• Ondersteuning bij het stimuleren van leden en bezoekers om bewust met energie om te gaan. 
Belangrijker nog dan de tools, is het vertrouwen in de organisatie die de tools aanreikt. Dit kan het 
beste een organisatie zijn die verenigingsbesturen uit hun eigen sport(bestuur)wereld kennen. Voor 
het slagen van Scoren met Energie is belangrijk dat Rotterdam Sportsupport één van de 
initiatiefnemers is. 
 

Resultaten Scoren-met-Energiepilot bij 
tien Rotterdamse verenigingen: 
• Veel gebouwen uit de jaren zeventig dus 
veel besparing mogelijk. 
• Energie is een grote kostenpost, tot meer 
dan 20.000 euro per jaar. 
• Verenigingen willen het goede voorbeeld 
geven aan leden. 
• Bestuurders ontbreekt het aan tijd en 
specialistische kennis. De markt is complex 
en het aanbod is groot. 
• Financiering van de maatregelen is 
een belangrijke voorwaarde.	   
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Energie besparen thuis 

Scoren met Energie kent geen activiteiten die het energie besparen van leden in hun eigen huis 
stimuleren. De ervaring leert dat zeker de bestuurders en de actieve leden rond het bestuur vanzelf 
ook gaan nadenken over de mogelijkheden thuis. De kans voor een tweede ronde ‘Thuis scoren met 
Energie’ ligt voor het grijpen. Besturen zullen terughoudend zijn omdat ze sportbestuurders zijn en 
geen energiemissionarissen. ‘Thuis Scoren met Energie’ maakt het meeste kans wanneer dit zal 
bijdragen aan het draagvlak voor en de (geld)besparingswinst van ‘Scoren met Energie’ op de 
vereniging. 
 
 
 
Ik spreek veel bestuurders en leden van de sportverenigingen waar we met Scoren met Energie 
bezig zijn. Verduurzamen van het clubhuis doet iedereen ook nadenken over energie besparen 
thuis. Ik weet van een bestuurder die na zonnepanelen op het clubhuis ook panelen op het dak 
van zijn eigen huis heeft laten plaatsen. Penny Nugteren (initiatiefnemer Scoren met Energie) 
 
 
 
Gesprek met Penny Nugteren 
Initiatiefnemer Scoren met Energie 
www.scorenmetenergie.nl 
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Kerken	  vergroenen	  
“Om mensen vanuit een bestaande verbondenheid, zoals de kerk, 
met elkaar voor energiebesparing aan de gang te krijgen is goed 
mogelijk. Je kunt het er zo infietsen. Maar belangrijk is wel te 
zorgen voor duidelijkheid en eenvoud van de boodschap. 
Handelingsperspectief te bieden”. 

Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke 
genootschappen. Steeds meer kerken kiezen voor duurzaamheid. Dat 
blijkt uit het schenken van fair trade-koffie na de dienst maar ook door in toenemende mate 
investeren in duurzame energie zoals zonnepanelen. Religieuze overwegingen zoals 
rentmeesterschap, zorg en respect voor de schepping liggen hier aan ten grondslag. Voor kerken is 
activiteit op dit vlak dus niet vreemd. Er zijn hier en daar al plaatsen waar mensen niet alleen 
binnen maar ook buiten de kerk met de energiebesparing aan de slag gaan. In de gemeente Huessen 
is vanuit de kerkgemeenschap een groep mensen actief geworden op energiebesparing in huis. In 
Zeeuws Vlaanderen is er een energiecollectief actief waarin ook de lokale kerk participeert.  
 
Om kerken hier in te helpen is Groenekerken.nl opgezet. Vanuit dit platform adviseert men over 
energiebesparing en duurzaamheid voor kerken van alle mogelijke denominaties. Het gaat hier dus 
om het beheer van de kerkgebouwen. Mensen worden op dit thema juist ook gestimuleerd om aan 
te sluiten bij ook niet-kerkelijke initiatieven. Groenekerken.nl is op zijn hoogst een facilitator van 
dit soort processen. Het is bemand met 1,5 fte en een paar vrijwilligers. Er is een nieuwsbrief en 
jaarlijks wordt een landelijke dag georganiseerd. Groenekerken.nl kan een netwerk van zo’n 600 – 
700 mensen aanspreken. Maar een krachtige partij in dit veld is het niet te noemen.  
 
Vanuit de kerken is er een overleg ‘kerk en overheid’, daaronder hangt een groep die zich met 
kerkgebouwen bezighoudt en daar onderdeel van is een groep die de collectieve inkoop van energie 
organiseert. Die inkoop gaat via de website energievoorkerken.nl. Dat is een collectieve inkoopsite 
van energie voor kerkgebouwen. Daar is zo’n 6000 – 7000 kerken bij aangesloten. Deze website is 
vanuit commerciële motieven opgezet; het ideële gehalte zal beperkt zijn. 
 

Telefonisch gesprek met Sjoerd van Schooneveld 
‘Kerk in Actie’ en ‘Groenekerken.nl 
www.Groenekerken.nl 
 


