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We staan met elkaar voor een grote opgave: om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moeten 
tot 2030 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Die opgave is complex omdat we in 30 jaar 
een transitie moeten doormaken waarvan nog veel onzeker is, terwijl de woningen en de mensen die erin 
wonen divers zijn en de gevraagde investeringen groot zijn. Eén ding is zeker: mensen hebben hulp nodig bij 
het verduurzamen van hun woning of bedrijfsgebouw. Er is veel behoefte aan duidelijkheid over wat moet, 
wat kan en wat verstandig is wanneer je wilt verduurzamen en je gebouw klaar wilt maken voor de toekomst. 
En als je isolatie, zonnepanelen of warmtepomp eenmaal worden geïnstalleerd, wil je zo min mogelijk gedoe 
en zekerheid dat het goed gebeurt.

Kortom, de uitdaging is gebouweigenaren zo goed mogelijk te ‘ontzorgen’ in hun verduurzamingsklantreis. En 
omdat die klantreis er voor iedereen net anders uitziet en op een ander moment begint, hebben we daar een 
scala aan voorzieningen voor ondersteuning en ontzorging voor nodig. Het is bemoedigend om te zien dat al 
zoveel partijen hun aandeel nemen in de ontzorging en mensen op veel plekken terecht kunnen: denk aan 
makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs, financiers, energieadviseurs, gemeentelijke energieloketten, 
duurzame bouwers en installateurs en nieuwe spelers in de markt die ‘totaalontzorging’ als core business 
hebben. De komende jaren werkt de Rijksoverheid samen met medeoverheden en de markt verder aan een 
betaalbaar en toegankelijkheid ontzorgingsaanbod voor iedereen. Dit najaar is een Community of Practice 
rond dit onderwerp van start gegaan, waarin overheid en markt samen kijken hoe we dit zo goed mogelijk 
kunnen versnellen. Daarbij gaat het in het Klimaatakkoord afgesproken landelijk digitaal platform een 
belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Ondertussen werken gemeenten hard aan de wijkgerichte aanpak. In 2021 stellen zij hun Transitievisies 
Warmte en de eerste wijkuitvoeringsplannen vast. Steeds meer wijken en buurten worden aardgasvrij, 
ineens of stapsgewijs. De vraag is dan hoe je er als gemeente samen met duurzame aanbieders in markt 
voor zorgt dat er voor woning- en andere gebouweigenaren een passend ontzorgend aanbod tot stand komt. 
Is een collectief aanbod namens de gemeente wenselijk? Hoe organiseer je bundeling van vraag en aanbod? 
En hoe ziet de regierol van de gemeente er daarbij uit en wat laat je als gemeente aan de markt? De 
antwoorden hierop en daarmee zicht op wat de verschillende publiek-private aanpakken voor ontzorging in 
de wijkaanpak kunnen zijn, moeten we komende jaren met elkaar ontdekken. 

Met deze marktinventarisatie wil ik gemeenten een eerste indruk geven van het huidige landschap van 
ontzorgingsinitiatieven. Dit helpt hen om plannen te maken voor de uitvoering en is wellicht een handvat om 
samenwerkingspartners te vinden. Deze inventarisatie is nadrukkelijk een eerste stap: we zijn in een relatief 
korte tijd op zoek gegaan naar initiatieven die ontzorging in de verduurzamingsklantreis als core business. 
Het overzicht in dit rapport is nog niet volledig en er zijn vast en zeker goede ontzorgers die er nu niet in 
staan. In 2021 gaan we deze inventarisatie daarom herhalen en verbreden. 

Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie ministerie van BZK

Voorwoord
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Ontzorging van gebouweigenaren is cruciaal voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en een 
kernthema binnen het Klimaatakkoord gebouwde omgeving (KAGO). Belangrijke ontwikkelopgaven zijn groei 
van de markt voor ontzorging en de totstandkoming van een ontzorgend aanbod in de uitvoeringsfase van de 
gemeentelijke wijkaanpak aardgasvrij. Dit was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding om de bestaande ontzorgingsinitiatieven (voor woningbouw en utiliteit) 
te inventariseren en te bundelen in de publicatie die u nu voor zich heeft. 

Hoofddoel van de inventarisatie is om inzicht te creëren in de markt voor ontzorging van gebouweigenaren, 
aangezien daar op dit moment onvoldoende over bekend is. Deze inventarisatie is een eerste aanzet hiertoe, 
die per definitie niet compleet zal zijn (zie ook H4). In 2021 wordt deze inventarisatie daarom herhaald en 
verbreed. Verschillende stakeholders hebben baat bij inzicht in de ontzorgingsmarkt:
• Allereerst wil de Rijksoverheid, en specifiek het Ministerie van BZK, beter zicht krijgen op de huidige 

markt van ontzorgingsinitiatieven ten behoeve beleidsontwikkeling. Ook dient het als basis voor de 
verantwoording aan de Tweede Kamer en als input voor trajecten rondom ontzorging die volgen uit het 
Klimaatakkoord.

• Ten tweede kunnen gemeenten potentiële samenwerkingspartners vinden voor de uitvoeringsfase van 
een wijkaanpak doordat zij via deze inventarisatie inzicht krijgen in de markt en het aanbod van 
ontzorgingsinitiatieven. De samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen op dat vlak is namelijk nog 
grotendeels onontgonnen.

• Tenslotte krijgen marktpartijen met deze inventarisatie een podium om hun eigen ontzorgingsaanbod 
kenbaar te maken. Daarnaast krijgen zij met deze publicatie ook meer inzicht in de markt waarin zij zich 
bevinden.

1. Inleiding

Voor ontzorging houden wij de definitie aan van het 
Uitvoeringsoverleg KAGO, welke luidt: “Gebouw-
eigenaren bij alle stappen en keuzes in de 
‘verduurzamingsklantreis’ met informatie, advies en 
ondersteuning in staat stellen om verstandig te kiezen: 
van eerste oriëntatie op wat kan en zinvol is, tot het 
vinden van aanbieders en financiersopties, tot aan 
opdracht-verlening, oplevering en nazorg”. Ontzorging is 
er dus op gericht de klantreis zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, barrières en onzekerheden weg te nemen en 
te voorkomen dat gebouweigenaren onderweg afhaken. 
Een partij die deze ontzorging biedt wordt een 
‘ontzorgingsinitiatief’ genoemd.

Leeswijzer
Deze publicatie start met een uiteenzetting van 
enkele generieke inzichten uit de ontzorgingsmarkt 
(hoofdstuk 2). Hiermee kan het aanbod van de 
initiatieven beter in context geplaatst worden. 
Vervolgens wordt het aanbod van ieder ontzorgings-
initiatief uitgelicht (hoofdstuk 3). De publicatie sluit af 
met een verantwoording van de dataverzameling 
(hoofdstuk 4). Voor uw gebruiksgemak verwijzen wij u 
ook naar www.ontzorgingsaanbod.nl. Daar is de 
inventarisatie interactief te doorzoeken en gebruiken.

Selectiecriteria voor deelnemende partijen
In deze marktinventarisatie zijn enkel initiatieven 
opgenomen die ontzorging als core business 
hebben. De selectiecriteria hiervoor zijn:
• Het initiatief ontzorgt particuliere 

woningeigenaren, VvE’s of eigenaren van 
utiliteitsgebouwen. Hiermee worden 
adviesbureaus of partijen die uitsluitend 
dienstverlening bieden aan bijvoorbeeld 
gemeenten of woningcorporaties uitgesloten.

• Het initiatief heeft een ontzorgend aanbod 
voor tenminste twee van de volgende vier 
fasen van de klantreis: voorbereiden, 
financieren, realiseren en nazorg. Hiervoor 
moet het initiatief zelf de primaire dienst 
leveren, dit organiseren of actief 
doorverwijzen. 

• Het aanbod van het initiatief omvat meer dan 
alleen enkelvoudige maatregelen, 
bijvoorbeeld doordat het aanbod zowel bouw-
als installatietechnische maatregelen omvat 
of de gehele energieprestatie van het gebouw 
als vertrekpunt heeft.

http://www.ontzorgingsaanbod.nl/
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2. Inzichten ontzorgingsmarkt

Het initiatievenlandschap is zeer divers en groeit snel. Aan de ene kant zien we partijen uit de bestaande 
bouw-, installatie- en technieksector stappen maken door hun bestaande aanbod uit te breiden in de richting 
van ontzorging. Aan de andere kant zien we ook veel nieuwe initiatieven ontstaan. Deze nieuwe partijen 
betreden de markt vaak met een vernieuwend of verbindend aanbod, waarmee de ontzorgingsmarkt 
verbreed wordt. 

De bestaande initiatieven doen daarnaast in rap tempo ervaring op met verschillende type bewoners, 
renovaties en samenwerkingspartners. Zo zijn er verschillende voorbeelden van Communities of Practice, 
experimenten en samenwerkingsverbanden. De leergierige houding van veel initiatieven leidt daarbij tot 
nuttige en snelle ontwikkelingen in het ontzorgingsaanbod. Dit is gunstig, want hiermee werken we naar 
meer kwaliteit en volledigheid van het ontzorgingsaanbod. Dit is nodig om de in het klimaatakkoord gestelde 
doelen te halen.

In dit hoofdstuk schetsen we het landschap van bestaande ontzorgingsinitiatieven op basis van de volgende 
elementen: 
• Fasen van de bewonersreis
• Elementen van ontzorging
• Intensiteit van ontzorging

Fasen van de bewonersreis
De mate waarin ontzorgingsinitiatieven in de verschillende fasen van de bewonersreis voorzien verschilt 
sterk (zie Figuur 1). Daarbij valt direct op dat de fase ‘Bewust worden’ door het kleinste aantal van de 
geanalyseerde bestaande initiatieven bediend wordt. Initiatieven die actief zijn in deze fase zijn uitsluitend 
publieke ontzorgingsinitiatieven. De meeste bestaande initiatieven focussen zich op bewoners die al bewust 
op zoek zijn naar initiatieven die hen kunnen ontzorgen in de verduurzaming van hun woning.

Herkomst gegevens
De inzichten die in dit hoofdstuk geschetst worden zijn
gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek dat Squarewise
in opdracht van de Bouwagenda heeft uitgevoerd (gepubliceerd
in november 2020). In die analyse werden ruim 40 bestaande
ontzorgingsinitiatieven meegenomen die zich (onder andere)
richten op de doelgroep ‘bewoner-eigenaars’. Het betreft zowel
private als publiek-private als publieke initiatieven. De lijst aan
initiatieven is tot stand gekomen door middel van desk research
en interviews met experts uit het veld (wetenschap,
marktpartijen en milieuorganisaties).

Deze analyse heeft uitdrukkelijk niet het doel om een oordeel te
vellen over de kwaliteit van de ontzorgingsinitiatieven. We
classificeren de initiatieven aan de hand van de activiteiten die
zij zeggen uit te voeren. Dat de initiatieven een bepaald aanbod
leveren betekent dus niet per definitie dat dit het juiste of
volledige aanbod is.

De twee fasen daarna, ‘Oriënteren’ en 
‘Voorbereiden’, laten het 
tegenovergestelde zien van de 
voorgaande fase; vrijwel alle 
bestaande initiatieven hebben deze 
fasen als onderdeel opgenomen in de 
eigen aanpak*. Vanaf fase drie 
(‘Financiering’) loopt het aandeel 
ontzorgingsinitiatieven weer terug. 
Meer dan een kwart van de bestaande 
ontzorgingsinitiatieven geven geen of 
onvoldoende aandacht aan de 
financieringsfase, noch focussen deze 
op de uitvoeringsfasen 4, 5 en 6.



Tenslotte zien we dat slechts de helft van de initiatieven ontzorging biedt in de laatste fase (‘Ervaren’) van de 
bewonersreis. Van de initiatieven die de bewoners ook tijdens de uitvoeringsfase ontzorgen, heeft de helft 
geen of onvoldoende aandacht voor de nazorgfase.

Elementen van ontzorging
De mate waarin de elementen van ontzorging onderdeel uitmaken van de aanpak van bestaande 
ontzorgingsinitiatieven verschilt sterk per element (zie Figuur 2). Allereerst zien we dat de helft van de 
geanalyseerde initiatieven aandacht besteedt aan het element ‘Financiering’. Hierbij valt op dat deze 
initiatieven bewoners kunnen adviseren over ofwel subsidie, ofwel financiering. Geen van de bestaande 
initiatieven kan de bewoner echter adviseren over beiden.

’Communicatie naar doelgroepen’ is dan juist weer van vrijwel alle initiatieven. We zien daarbij ook een 
duidelijke differentiatie in doelgroepen, bijvoorbeeld testimonials van zowel gezinnen als gepensioneerden. 
De boodschap van de initiatieven betreft vrijwel altijd verduurzaming of besparing, waarbij een klein aantal 
initiatieven meer de nadruk legt op gerelateerde zaken, bijvoorbeeld op verbetering van het wooncomfort.

Ten derde zien we dat de meeste ontzorgingsinitiatieven een groot aanbod aan technische oplossingen 
bieden. De aanpak wordt daarbij bijna altijd gedifferentieerd per woningtype. Een klein aantal initiatieven 
heeft een kleiner technisch aanbod, omdat zij zich richten op een specifiek woningsegment, bijvoorbeeld 
monumentale woningen. Daarnaast focust de meerderheid van de initiatieven op verduurzaming van de 
woning in de breedste zin van het woord, waarbij een aantal de renovatie naar aardgasvrij centraal stellen. 
De zogenoemde ‘slimme stappen’ naar aardgasvrij worden niet vaak genoemd. In bijna alle gevallen worden 
afhankelijk van de wensen en budget van de bewoners een aantal opties aangeboden
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Figuur 1: Aantal bestaande ontzorgingsinitiatieven met focus op de verschillende fasen in de bewonersreis



Tenslotte blijkt ‘Collectieve aanbesteding’ zelden onderdeel van de bestaande initiatieven. Hoewel een aantal 
initiatieven op collectieve inkoop focust, is dat vaak alleen mogelijk als meerdere bewoners uit een 
betreffende gemeente inschrijven. Er is maar één initiatief dat focust op het bundelen van de vraag 
richting opdrachtgevers.

Intensiteit van ontzorging
De intensiteit van ontzorging van de initiatieven kan worden geclassificeerd aan de hand van drie opties. De 
eerste betreft het ‘offertemodel’, waarin ontzorging wordt geboden t/m fase 4. Initiatieven die volgens het 
offertemodel ontzorgen zijn grotendeels privaat. De helft van deze initiatieven besteedt geen aandacht aan 
het element ‘Financiering’, maar wel voldoende tot veel aandacht aan de aspecten ‘Communicatie naar 
doelgroepen’ en ‘Technisch aanbod’. De tweede optie betreft het ‘aanbestedingsmodel. De groep initiatieven 
die bewoners ontzorgen volgens het aanbestedingsmodel betreft uitsluitend private initiatieven. Deze
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initiatieven besteden allemaal voldoende 
tot veel aandacht aan de elementen 
‘Financiering’, ‘Communicatie naar 
doelgroepen’ en ‘Technisch aanbod’. Echter 
focust maar één initiatief op ’Collectieve 
inkoop’. Tenslotte zien we dat de 
initiatieven met een lage 
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Figuur 3: Intensiteit bestaande ontzorgingsinitiatieven

Figuur 2: Mate waarin elementen van ontzorging* onderdeel uitmaken van de aanpak van bestaande 
ontzorgingsinitiatieven 
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Op de volgende pagina’s worden de ontzorgingsinitiatieven één voor één uitgelicht. Hieronder zijn 
de verschillende concepten die we daarvoor gebruiken nader toegelicht aan de hand van een 
voorbeeld van één van de initiatieven, het Regionaal Energieloket. 
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3. Ontzorgingsinitiatieven

Regionaal Energieloket

https://www.regionaalenergieloket.nl
https://www.linkedin.com/company/37499739
RegionaalEnergieloket
Projecten Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket (REL) vervult voor 50+ Nederlandse gemeenten (~3M inwoners) het energieloket waar 
inwoners terecht kunnen voor informatie en advies over het verduurzamen van woningen. Als verlengstuk van de 
ambtelijke organisatie biedt REL gemeenten een digitaal loket (jaarlijks ~450.000 bezoekers), klantenservice en 
geavanceerde monitoring van de gehele klantreis. Daarbij wordt samengewerkt met lokale initiatieven zoals 
bewonersgroepen en/of energiecoöperaties. Ook biedt REL grootschalige collectieve inkoopacties voor o.a. 
isolatie/zon-PV (110+ voltooid), wijkgerichte aanpakken verduurzamen/aardgasvrij maken van woningen (100+ 
voltooid of lopend) en ondersteuning van eigenaar-bewoners bij meerdere BZK-proeftuinen aardgasvrij.

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen Verzorgingsgebied

Het Regionaal 
Energieloket is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Voorbeeld met 
definities 
concepten 

Het initiatief heeft 
deze informatie 
zelf aangeleverd

Indien van 
toepassing wordt 
een specifiek 
verzorgings-
gebied benoemd 

https://www.regionaalenergieloket.nl/
https://www.linkedin.com/company/37499739
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

x Enkelvoudige maatregelen 2125 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 325 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren of een 
aanvraag doen 

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

Kosten en financiering: 
Opbouw van de 
kostenstructuren en 
financiering van 
(technische) oplossingen

Fase 1 – Oriënteren: kenmerkt zich door zoekende 
eigenaren/bewoners die betrouwbare, toegankelijke en eenduidige 
informatie willen. 
Fase 2 – Voorbereiden: de eigenaar/bewoner weegt verschillende 
opties tegen elkaar af m.b.t. renovatiemogelijkheden en opties voor 
mogelijke uitvoerders. 
Fase 3 – Financieren: de eigenaar/bewoner buigt zich over het 
financieringsvraagstuk, incl. de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
transparantie van financiële producten. 
Fase 4 – Besluiten: op basis van de opties voor renovatie en 
financiering neemt de eigenaar/bewoner een beslissing over de 
woningverduurzaming 
Fase 5 – Uitvoeren: aanpassingen aan de woning worden uitgevoerd. 
Fase 6 – Ervaren: eigenaar/bewoner ervaart de aanpassingen aan 
het gebouw, de renovatie wordt geëvalueerd en de bewoner kijkt uit 
naar eventuele vervolgstappen. 

Warme opname: Tijdens een warme opname wordt een 
gebouw bezocht. Hierbij wordt onderzocht of er 
afwijkingen en bijzonderheden in/aan het gebouw zijn en 
worden ook vaak wensen van de bewoner vastgelegd

Bedrijfsgegevens
• Actief sinds december 2014

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

Participatie en communicatie: Het 
samenspel met bewoners 
(huiseigenaren en huurders) in de wijk 
bij het verduurzamen van woningen.

Juridische mogelijkheden: 
De wetten en regels m.b.t. 
het verduurzamen van 
woningen en wijken en hoe 
die het beste kunnen 
worden toegepast.

Enkelvoudige maatregelen: individuele, 
enkelvoudige maatregelen zoals 
zonnepanelen. 

Slimme stappen: maatregelen (al dan 
niet gecombineerd) die onderdeel zijn 
van een integraal pakket van 
maatregelen met als doel een gebouw 
aardgasvrij en/of energieneutraal 
maken.

Totaalaanbod: een integraal 
totaalpakket van maatregelen waarmee 
een woning volledig aardgasvrij of 
energieneutraal kan worden gemaakt. 
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BespaarGarant

BespaarGarant is een nieuwe open markt standaard die is ontwikkeld door samenwerkende brancheorganisaties. De 
doelgroepen zijn bedrijven en instellingen die hun pand optimaal willen laten verduurzamen en daarbij:
• een technisch gegarandeerde en meetbare energiebesparing willen realiseren
• de investering kostenneutraal willen laten financieren uit de lagere energiekosten door de eigen huisbank of 

energie  besparen zónder zelf te hoeven investeren
• willen samenwerken met hun eigen vertrouwde bouw/installatiebedrijf en/of adviseur
BespaarGarant wordt gelanceerd in Q2 2021.

Verzorgingsgebied

https://www.bespaargarant.nl/

BespaarGarant is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 – 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Niet van toepassing

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.bespaargarant.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds september 2020

• Stichting

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap = zowel publiek als privaat

• 1-5 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@bespaargarant.nl

https://www.bespaargarant.nl/

085 487 46 60

Bennekomseweg 43
6717 LL
Ede

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@bespaargarant.nl
https://www.bespaargarant.nl/
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BV Intersell

Intersell is een ervaren bouwer die actief is op diverse vakgebieden van de bouw en richt zich voornamelijk op 
renovatie en onderhoud. Wij beschikken over ongeveer 100 personeelsleden verdeeld over timmerlieden, metselaars, 
tegelzetters en schilders. Intersell is onderdeel van Vink Bouw uit Nieuwkoop. Waar Vink Bouw zich hoofdzakelijk richt 
op nieuwbouwprojecten, heeft Intersell veel ervaring opgedaan in het renoveren van (woning)bouwprojecten en 
onderhoudswerkzaamheden. Door deze samenwerking verbreden we ons aanbod richting onze klanten waarbij we 
gebruik maken van elkaars kennis en kunde.

Verzorgingsgebied

https://www.bvintersell.nl/
https://nl.linkedin.com/company/bvintersell
https://www.facebook.com/bvintersell
https://twitter.com/BVIntersell
https://www.youtube.com/user/bvintersell

BV Intersell is actief in 
Flevoland, Utrecht en Noord-
Holland. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement X Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers X (Woning)eigenaren

https://www.bvintersell.nl/
https://nl.linkedin.com/company/bvintersell
https://www.facebook.com/bvintersell
https://twitter.com/BVIntersell
https://www.youtube.com/user/bvintersell
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds januari 1997

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@bvintersell.nl

https://www.bvintersell.nl/

088 044 34 00

Amsterdamsestraatweg 45
1411 AX 
Naarden

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Gegevens onbekend

mailto:info@bvintersell.nl
https://www.bvintersell.nl/
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Coöperatie Hoom

Hoom is een landelijke coöperatie van bewonersinitiatieven, energiecoöperaties, en lokale energieloketten. Hoom helpt 
onze leden en andere voorlopers om bewoners in hun buurt of regio succesvol te ondersteunen bij het verduurzamen 
van hun huis. Samen, stap voor stap, slim en goed. Hoom deelt kennis en ervaring over woningverduurzaming, we 
leiden de beste energiecoaches van Nederland op en ontwikkelen digitale tools om het werk van energiecoaches 
makkelijker te maken. We helpen gemeenten en bewonersinitiatieven met het opzetten en bemensen van een eigen 
coöperatief energieloket. Daarnaast bieden we ondersteuning in de uitvoering.

Verzorgingsgebied

https://www.hoom.nl/
https://www.linkedin.com/company/cooperatiehoom
https://twitter.com/CooperatieHoom

Hoom is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.hoom.nl/
https://www.linkedin.com/company/cooperatiehoom
https://twitter.com/CooperatieHoom
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 – Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies X Hypotheek verhogen 

x Lokale lening X Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 2016

• Coöperatie

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 5-10 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@hoom.nl

https://www.hoom.nl/

088 0062000

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE 
Utrecht

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@hoom.nl
https://www.hoom.nl/
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Coöperatieve Rabobank U.A.

Rabobank biedt financiering- en verduurzamingsoplossingen aan voor al haar klanten. In deze context zijn het meest 
interessant: de woningeigenaren. Rabobank heeft ca. 1 miljoen woningen gefinancierd in Nederland.

Verzorgingsgebied

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-
wonen/orientatie/ 

Coöperatieve Rabobank U.A. is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-wonen/orientatie/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 1901

• Coöperatie

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

theo.harms@rabobank.nl

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-wonen/orientatie/

06 573 119 77

Croeselaan 18
3521 CB
Utrecht

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Gegevens onbekend

mailto:theo.harms@rabobank.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-wonen/orientatie/
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DCZ Duurzaam Wonen

Wij zijn een consortium van bedrijven met mij (Egbert Brouwer) als aanspreekpunt. Wij geven 20x per jaar 
bijeenkomsten (nu webinars in samenwerking met de provincie Overijssel en diverse gemeentes in de kop van 
Overijssel). Mocht de webinar iemand aanspreken en zich afvragen wat dit betekent voor hun woning, dan kan men een 
gratis (gedeeltelijk betaald door de overheid/gedeeltelijk door DCZ ) energieadvies krijgen aan huis of online. 
Vervolgens bestaat er de mogelijkheid voor collectieve offertes, diepgaand maatwerkadvies en zelfs de mogelijkheid 
tot een infrarood scan.

Verzorgingsgebied

https://dczduurzaam.nl/

DCZ Duurzaam Wonen is actief 
in Drenthe en Overijssel

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://dczduurzaam.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op
x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juli 2015

• Eenmanszaak

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap = zowel publiek als privaat

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@dczduurzaam.nl

https://dczduurzaam.nl/

06 270 039 40

Nijstad 21-D
8281 BB
Genemuiden

Contactgegevens 

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 100 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 25 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 2 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@dczduurzaam.nl
https://dczduurzaam.nl/
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De Groene Grachten

Wij werken aan het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden met de missie: als het hier kan, dan kan het 
overal. In binnen- en buitenland adviseren we onze opdrachtgevers over de kansen voor energiebesparing, opwekking 
en circulariteit. We begeleiden projecten in de uitvoering en delen kennis in trainingen, workshops en lezingen. Ook 
ontwikkelen we kennisplatforms en gebiedsgerichte aanpakken.

Verzorgingsgebied

https://www.degroenegrachten.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-groene-grachten/
https://twitter.com/groenegrachten?lang=en

De Groene Grachten is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.degroenegrachten.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-groene-grachten/
https://twitter.com/groenegrachten?lang=en
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds januari 2014

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 10 - 15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@degroenegrachten.nl

https://www.degroenegrachten.nl/

020 210 14 46

Mauritskade 63
1092 AD
Amsterdam

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 150 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 100 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 50 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@degroenegrachten.nl
https://www.degroenegrachten.nl/
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Dienst Landelijke Energietransitie

DLE is de eerste totaaloplossing voor woningeigenaren om hun huis te verduurzamen. DLE geeft gedetailleerd inzicht 
in de huidige situatie van een woning. Op basis van deze gegevens worden alle mogelijke maatregelen ter 
verduurzaming vergeleken en daarmee kan de woningeigenaar een gedegen keuze maken in de aanpak van de 
verduurzaming van zijn woning. Een woningeigenaar wordt door DLE volledig ontzorgd. DLE regelt alles: advies, 
installatie, service, garantie en indien nodig eveneens de financiering van de installatie. Voor een vast bedrag per 
maand is een bewoner gegarandeerd van een goedwerkende installatie.

Verzorgingsgebied

https://www.dienstlandelijkeenergietransitie.nl/

Dienst Landelijke 
Energietransitie is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.dienstlandelijkeenergietransitie.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 
Bedrijfsgegevens

• Actief sinds februari 2018

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 5-10 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl

https://www.dienstlandelijkeenergietransitie.nl/

020 231 69 50

Doelenstraat 10
2511 CT
Den Haag

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Enkelvoudige maatregelen 2125 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 325 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl
https://www.dienstlandelijkeenergietransitie.nl/
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Dura Design

The future of home improvement. Zo noemen wij het. Onze missie? Een slimme, veilige en duurzame woning voor 
iedereen. Wij bieden een totaaloplossing voor een zorgeloze duurzame renovatie van jouw woning. Van advies tot 
installatie. Zo leveren wij jou een slimme en duurzame woning:
• persoonlijk: het is jouw woning. Wij leveren maatwerk en denken met jou mee.
• ontzorgen: verbouwen kost geld. Wij helpen jou met een gunstige financiering. Altijd.
• vertrouwen: geen gezeur meer met installateurs, één gezicht en één aanspreekpunt.

Verzorgingsgebied

https://www.duradesign.nl/
https://www.linkedin.com/company/dura-design/?viewAsMember=true
@duradesign
Dura Design

Dura Design is actief in 
Flevoland, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Brabant, Noord-Holland 
en Zuid-Holland. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.duradesign.nl/
https://www.linkedin.com/company/dura-design/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/duradesign/
https://www.facebook.com/duurzaamrenoveren/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds februari 2016

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

erik@duradesign.nl

https://www.duradesign.nl/

06 549 475 67

Amsterdamsestraatweg 871 BG
3555 HL
Utrecht

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 25 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 25 x uitgevoerd in 2019

mailto:erik@duradesign.nl
https://www.duradesign.nl/
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E-TRIAS Ingenieurs

In wijkgerichte acties biedt E-Trias aan particuliere woningeigenaren een geautomatiseerd en online maatwerkadvies 
met een stappenplan naar een energiezuinige en aardgasvrije woning. Elk woningtype wordt in enkele uren volledig 
vanaf de bouwtekening gemodelleerd. Advisering op grote schaal is daardoor mogelijk. Het advies blijft jarenlang 
actueel en stelt bewoners in staat om te participeren in de keuzes van een wijktransitie. De informatie vanaf 
woningniveau wordt geaggregeerd naar wijkniveau. Dit levert informatie op voor een WijkUitvoeringsPlan en keuzes 
over een collectieve warmtevoorziening. Het advies biedt een platform voor collectieve inkoopacties. Offertes van 
(lokale) uitvoerende bedrijven worden automatisch opgesteld en gekoppeld.

Verzorgingsgebied

https://www.e-trias.nl/

E-TRIAS Ingenieurs is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.e-trias.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds oktober 2017

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@e-trias.nl

https://www.e-trias.nl/

06 57764433

Gasgracht 3H
7941 KG
Meppel

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Enkelvoudige maatregelen 0x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 100 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@e-trias.nl
https://www.e-trias.nl/
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Energie Collectief Zuid-Holland-Zuid

Dit collectief bestaat uit een groep bedrijven uit de regio Hardinxveld Giessendam die de particulier met eigen woning 
helpt om vanuit een toekomstperspectief de woning te verduurzamen. Dit kan in één keer of in stapjes. Het concept van 
de Duurzame Aanbieder is hierbij leidend: van advies tot uitvoering met garantie & service.

Verzorgingsgebied

https://www.eczhz.nl/

Energiecollectief Zuid-Holland 
Zuid is actief in Gelderland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 – 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.eczhz.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds augustus 2015

• Rechtsvorm onbekend

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@eczhz.nl

https://www.eczhz.nl/

088 0235801

Griendhaak 5
3371 KH
Hardinxveld Giesendam

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 60 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@eczhz.nl
https://www.eczhz.nl/
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Energie Coöperatie Ansen

Energiekansen Ansen betreft 250 woningen, 30 bedrijven en 10 veebedrijven. Het plan is in 2030 zelfvoorzienend te zijn. 
Hoofdpunten zijn:
• Gebouw gebonden maatregelen. We streven naar een gas reductie van 50%.
• Opwek zonne-energie.
• Vervanging bestaande windmolen door een groter type.
• Productie groen gas door bio-vergisting door middel van gebruikmaking van mest veeboeren in het gebied.
Met de gemeente De Wolden is een aanvraag ingediend voor PAW2. Een subsidie van 2.4 miljoen is toegekend. Energie 
coöperatie Ansen is alleen actief in de gemeente de Wolden.

Verzorgingsgebied

https://www.energiekansen.nu/

Energie coöperatie Ansen is 
actief in Drenthe. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie X Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.energiekansen.nu/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 – Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds februari 2015

• Coöperatie

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@energiekansen.nu

https://www.energiekansen.nu/

06 52410444

Dwingelerweg 2A 
7964 KK
Ansen

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 1 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@energiekansen.nu
https://www.energiekansen.nu/
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Energiewacht

Energiewacht is voor bedrijven en particulieren dé betrouwbare partner in verduurzaming en wooncomfortverbetering. 
Van traditionele verwarmingstoestellen tot moderne zonnepanelen en warmtepompen. Wij adviseren, installeren en 
onderhouden op zowel projectmatige als op individuele basis. Onze klanten profiteren van technisch hoogstaand werk, 
uitgevoerd door deskundige en gecertificeerde monteurs.

Verzorgingsgebied

https://www.ewacht.nl/
https://nl.linkedin.com/company/energiewacht/
https://twitter.com/energiewacht
https://www.facebook.com/Energiewacht/

Energiewacht is actief in 
Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Flevoland en Noord-
Holland. 

* Stip betreft vestigingslocatie

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie x Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

https://www.ewacht.nl/
https://nl.linkedin.com/company/energiewacht/
https://twitter.com/energiewacht
https://www.facebook.com/Energiewacht/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds november 1992

• Naamloze vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

zakelijk@ewacht.nl

https://www.ewacht.nl/

088 5553000

Amerikaweg 22
9407 TK 
Assen

Contactgegevens 

x Enkelvoudige maatregelen 2500 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 1000 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 50 x uitgevoerd in 2019

mailto:zakelijk@ewacht.nl
https://www.ewacht.nl/
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EnergyParty

EnergyParty is een methode om bewoners te activeren op het gebied van energie besparen. EnergyParty kun je 
organiseren voor je buren en vrienden om met elkaar energierekeningen te vergelijken en samen te kijken naar de 
maatregelen die het beste passen bij je eigen situatie. We bespreken grote en kleine maatregelen en gedrag. De avond 
wordt begeleid door een getrainde gespreksleider en hij of zij heeft een bak met kennis bij zich op het gebied van 
technische mogelijkheden en financiële instrumenten. Buren helpen elkaar met het vinden van de juiste leveranciers 
en de gespreksleider verwijst naar een lokaal aanbod. EnergyParty is interessant voor huurders en woningeigenaren.

Verzorgingsgebied

https://www.energyparty.nl/
https://www.facebook.com/%40energypartyNL

EnergyParty is actief in 
Groningen, Drenthe, Overijssel, 
Utrecht, Noord-Brabant, 
Limburg, Zuid-Holland en 
Noord-Holland.

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.energyparty.nl/
https://www.facebook.com/%40energypartyNL
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 – Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds augustus 2014

• Coöperatie

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@energyparty.nl

https://www.energyparty.nl/

070 2044004

Buitenom 19 A
2561 XW
Den Haag

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 70 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@energyparty.nl
https://www.energyparty.nl/
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Essent - PlusJeHuis/Online Huisscan

Met PlusJeHuis geven we energieadvies aangepast aan de wensen en voorkeuren van de woningbezitter. Bovendien 
regelen we uitvoering en blijven gedurende het hele traject aanspreekpunt voor de klant. De eerste stap van het 
PlusJeHuis energieadvies is een online huisscan. Deze laat zien welke opties een woningeigenaar heeft om het huis te 
verduurzamen, wat dat kost én wat het oplevert. Desgewenst volgt daarna een telefonisch gesprek met een 
energieadviseur over de maatregelen. Wij kunnen offertes opvragen bij onze partners, een afspraak inplannen en 
blijven aanspreekpunt bij vragen.

Verzorgingsgebied

https://www.essent.nl/content/particulier/energie-
besparen/plusjehuis/index.html

Essent – PlusJeHuis is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 – 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat X Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.essent.nl/content/particulier/energie-besparen/plusjehuis/index.html
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

x Enkelvoudige maatregelen 2125 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 325 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds oktober 2018

• Naamloze vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

niels.kleemans@essent.nl

https://www.essent.nl/content/particulier/energie-besparen/plusjehuis/index.html

0900 1550

Willemsplein 4
5211 AK
‘s-Hertogenbosch

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

mailto:niels.kleemans@essent.nl
https://www.essent.nl/content/particulier/energie-besparen/plusjehuis/index.html
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Het Woonplan

Een Woonplan is een overzicht voor een bewoner waarin de stappen om een woning energetisch te verbeteren 
overzichtelijk uiteengezet worden. Daarnaast biedt het Woonplan voldoende handvatten voor aannemers om de 
energetische maatregelen goed uit te voeren op basis van standaarden en streefwaarden. Er zijn drie belangrijke 
ingrediënten: aardgasvrij is het einddoel, we gaan uit van de persoonlijke situatie en we zijn onafhankelijk. Via de 
website hetwoonplan.nl wordt de werkwijze vrij beschikbaar gesteld aan gemeenten en energiecorporaties. Woonplan 
is bedoeld voor de particuliere woningeigenaren en is onafhankelijk van woningtype. Het Woonplan is ontwikkeld onder 
paraplu van de VNG.

Verzorgingsgebied

https://www.hetwoonplan.nl/ 

Het Woonplan is actief in 
Friesland. 

* Stip betreft vestigingslocatie

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.hetwoonplan.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties x Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds januari 2019

• Rechtsvorm onbekend

• Publieke financiering

• Zeggenschap = zowel publiek als privaat

• 5-10 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@fryskestreamparticulier.nl

https://www.hetwoonplan.nl/

06 34828830

Formosastraat 49
1094 SW
Amsterdam

Contactgegevens 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 14 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@fryskestreamparticulier.nl
https://www.hetwoonplan.nl/
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Housewarming Coöperatie

Housewarming is een collectief van huiseigenaren die hun huis met meerdere stappen willen verduurzamen of 
aardgasvrij willen maken. Alleen duurt wachten op steun vanuit de overheid te lang en zelf je huis verduurzamen lijkt 
vaak heel duur. Door zich als collectief aan te bieden aan aanbieders van verduurzamingsmaatregelen, hebben ze een 
betere onderhandelingspositie en kunnen ze voor dezelfde prijs van hun energierekening (of goedkoper) nu voortaan 
duurzaam wonen. Kortom: maandelijks investeer je in de toekomst van jou en je huis in plaats van in de bodemloze put 
die ‘energieleveranciers’ heet. Want: voor niets gaat de zon op.

Verzorgingsgebied

https://huismeteenmening.com/

Housewarming Coöperatie is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://huismeteenmening.com/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds januari 2020

• Coöperatie

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap = publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

aylas@frisseblikken.com

https://huismeteenmening.com/

06 10136897

Torenallee 45
5617 BA
Eindhoven

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:aylas@frisseblikken.com
https://huismeteenmening.com/
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Isolatiebedrijf Pluimers

Isolatiebedrijf Pluimers is een familiebedrijf dat inmiddels bijna een halve eeuw actief is in heel Nederland. Wij isoleren 
woningen en tal van andere objecten in heel Europa. Als het om ontzorgen gaat is Pluimers dé partij. Allereerst hebben 
we diverse materialen en verschillende toepassingen waarmee we woningen comfortabeler maken. U kunt hierbij 
denken aan spouwmuren, vloeren en dakisolatie. Ook isolerende beglazing en het reinigen/impregneren behoort tot de 
mogelijkheden. Of het nu gaat om een tussenwoning of een luxe villa, Pluimers is er voor elke klant ongeacht het 
object.

Verzorgingsgebied

https://www.pluimers.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pluimersisolatie

Isolatiebedrijf Pluimers is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning X Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.pluimers.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pluimersisolatie
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 1972

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@pluimers.nl

https://www.pluimers.nl/

0548 516255

Wattstraat 11
7461 AB
Rijssen

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 10000 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 7500 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@pluimers.nl
https://www.pluimers.nl/
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Klimaatroute bedrijventerrein aanpak

Wij onderscheiden ons als adviesbureau door ons te richten op activatie (resultaat). Bij ons is de energiescan “slechts” 
het beginpunt van een begeleidingstraject van minimaal één jaar waarin wij ondernemers begeleiden. In dit traject 
nemen we de barrières weg waar ondernemers tegenaan lopen bij het implementeren van duurzame oplossingen. 
Daarbij concentreren wij ons op het ontzorgen van ondernemer en opdrachtgever. Onderdeel van onze werkwijze is 
ook het in kaart brengen van de wettelijke verplichtingen uit de Wet Milieubeheer. Het resultaat van een Klimaatroute-
project laat zich dan ook concreet uitdrukken in daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen, gereduceerde CO2 uitstoot en 
de hoogte van lokale investeringen in verduurzaming.

Verzorgingsgebied

https://www.klimaatroute.nl/
https://www.linkedin.com/in/bas-van-den-brenk-33334a45/

Klimaatroute bedrijventerrein 
aanpak is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.klimaatroute.nl/
https://www.linkedin.com/in/bas-van-den-brenk-33334a45/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juli 2010

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@klimaatroute.nl

https://www.klimaatroute.nl/

020 7009438

Zekeringstraat 11A
1014 BM
Amsterdam

Contactgegevens 

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 3500 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 100 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@klimaatroute.nl
https://www.klimaatroute.nl/
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Klimaatroute Duurzaam Wonen

Het project maakt gebruik van nieuw ontwikkelde software die door het slim combineren van openbare bronnen het 
geven van energieadvies automatiseert. De uitvoering begint met een wijkselectie en het verzenden van een 
informatiebrief. Deze brieven worden door deur-aan-deur werving opgevolgd door Klimaatroute. Direct aan de deur 
wordt het advies afgerond (informeren). De bewoner plant direct een opvolggesprek in en krijgt inlogcodes voor zijn 
eigen digitale dossier, waarin hij of zij ook zelf kan werken. Elk advies wordt opgevolgd middels telefonische 
adviesgesprekken (enthousiasmeren). Adviseurs bieden actief ondersteuning aan bij het koppelen aan marktpartijen 
voor offertes en het aanvragen van subsidies/financieringen (activeren).

Verzorgingsgebied

https://klimaatroute.nl/duurzaam-wonen

Klimaatroute is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://klimaatroute.nl/duurzaam-wonen
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juni 2011

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

duurzaamwonen@klimaatroute.nl

https://klimaatroute.nl/duurzaam-wonen

020 7009438

Zekeringstraat 11A
1014 BM
Amsterdam

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 500 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:duurzaamwonen@klimaatroute.nl
https://klimaatroute.nl/duurzaam-wonen
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Klimaatmissie Nederland

Klimaatmissie biedt woningeigenaren handelingsperspectief met een integraal klimaatplan voor verregaande 
verduurzamingsmaatregelen en een woonlastenvoorspelling tot wel 30 jaar. Een one-stop-shop dienstverlening voor 
klantactivatie, uitvoering en exploitatie met systeemgarantie.

Verzorgingsgebied

https://www.klimaatmissienederland.nl/
https://www.linkedin.com/company/29004294/admin/
https://instagram.com/klimaatmissie
https://www.facebook.com/klimaatmissienederland
https://twitter.com/klimaatmissie

Klimaatmissie Nederland is 
actief in Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Holland

* Stip betreft vestigingslocatie

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

https://www.klimaatmissienederland.nl/
https://www.linkedin.com/company/29004294/admin/
https://instagram.com/klimaatmissie
https://www.facebook.com/klimaatmissienederland
https://twitter.com/klimaatmissie
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds maart 2018

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

aandeslag@klimaatmissienederland.nl

https://www.klimaatmissienederland.nl/

06 22979147

Scharwoudestraat 3
3826 Cl
Amersfoort

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 11 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 11 x uitgevoerd in 2019

mailto:aandeslag@klimaatmissienederland.nl
https://www.klimaatmissienederland.nl/
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Klimaatstichting HIER

HIER richt zich op bewoners die elkaar advies geven over isoleren en zonnepanelen op SlimmeBuur.nl. De grootste 
drempel daarbij is vaak het offertemoment. Een advies van een buur is dan goud waard. Mensen die al een maatregel 
hebben genomen, zetten zich op de kaart. Vervolgens kunnen andere mensen hen een berichtje sturen voor advies. Het 
gaat hierbij om alle woningtypen. Een gemeente kan een SlimmeBuur pagina krijgen ingezoomd op die gemeente. 
Bewoners(initiatieven) leren van elkaar via ons platform HIERopgewekt.nl. Daarnaast kunnen wijkbewoners de eerste 
stappen zetten richting aardgasvrij met een spel dat we samen met de gemeente uitrollen. Gemeenten kunnen gebruik 
maken van het HIER-Klimaatabonnement met kant-en-klare producten om te communiceren.

Verzorgingsgebied

https://www.hier.nu/
https://www.linkedin.com/company/37499739
https://twitter.com/HIER%20%40hierklimaat
https://www.facebook.com/HIER%20%40hierklimaatbureau

Klimaatstichting HIER is 
landelijk actief.

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.hieropgewekt.nl/hier-begint-het
https://www.hier.nu/
https://www.linkedin.com/company/37499739
https://twitter.com/HIER%20%40hierklimaat
https://www.facebook.com/HIER%20%40hierklimaatbureau
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds april 2005

• Stichting

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@hier.nu

https://www.hier.nu/

030 7116900

Zuilenstraat 7A
3512 NA
Utrecht

Contactgegevens 

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 1600 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@hier.nu
https://www.hier.nu/
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Milieu Centraal

Milieu Centraal is een kenniscentrum over duurzaamheid in het dagelijks leven. Milieu Centraal geeft huiseigenaren en 
huurders praktische informatie over mogelijkheden voor het besparen van energie en verduurzaming. Daarnaast geven 
wij online advies op maat over welke energiemaatregelen passen bij de woning en wat slimme momenten zijn. 
Belangrijke kanalen voor het bieden van inspiratie zijn free publicity in media en eigen sociale media kanalen. 
Milieucentraal.nl is er voor oriënterende en verdiepende informatie, ervaringen en advies op maat per maatregel en 
voor een stappenplan naar aardgasvrij wonen. Het platform Verbeterjehuis.nl biedt een quickscan voor de hele woning 
en biedt hulp bij het vinden van een bedrijf en financiering.

Verzorgingsgebied

https://www.milieucentraal.nl/

Milieu Centraal is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

https://www.milieucentraal.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds januari 1998

• Stichting

• Publieke financiering

• Zeggenschap = publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@milieucentraal.nl

https://www.milieucentraal.nl/

030 2305070

Nicolaas Beetstraat 2A
3511 HE
Utrecht

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@milieucentraal.nl
https://www.milieucentraal.nl/
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Noord Hollandse Duurzaamheids Alliantie

De NHDA is een VOF, opgericht door A.C. Borst Bouw, ToekomstGroep en Kesselaar & Zn. Wij werken samen met 
regionale en landelijke partners om zo het beste uit de markt te halen en zorgen er samen voor dat Noord-Holland op 
een betaalbare en eerlijke manier wordt verduurzaamd, zonder spijt achteraf.Heel Nederland CO2-neutraal in 2050 –
dat is onze missie! De NHDA (Noord-Hollandse Duurzaamheids Alliantie) is een strategische partner voor 
woningbouwverenigingen in Noord-Holland om vastgoed te verduurzamen.

Verzorgingsgebied

https://www.nhda.nl/

Noord Hollandse 
Duurzaamheids Alliantie is actief 
in Noord-Holland.

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

x Woning x Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

https://www.nhda.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties x Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds augustus 2020

• Vennootschap onder firma

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@nhda.nl

https://www.nhda.nl/

072 5626050

Robbenkoog 50
1822 BB
Alkmaar

Contactgegevens 

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 1000 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 1000 x uitgevoerd in 2019

mailto:info@nhda.nl
https://www.nhda.nl/
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OVVIA

Ovvia biedt een all-inclusive ontzorgconcept voor de verduurzaming van jouw vastgoed. We berekenen de mogelijke 
kansrijke verduurzamingsscenario’s en kiezen samen met jou de beste strategie om jouw vastgoed te verduurzamen. 
Daarna kan je het helemaal aan ons overlaten. Wij nemen alle nodige kosten en werkzaamheden voor onze rekening, 
zodat jij je kunt richten op jouw kernprocessen. We voeren de nodige energiebesparende maatregelen door, installeren 
duurzame installaties en beheren de energiestroom. Men betaalt hiervoor geen investeringskosten en betaalt niet 
meer aan de energieleverancier. In plaats daarvan betaalt men ons een maandelijkse fee, lager dan de huidige 
energielasten.

Verzorgingsgebied

https://www.ovvia.nl
https://www.linkedin.com/company/ovvia

OVVIA is actief in Noord-Brabant

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

Appartement Vrijstaande woning Monumentaal

Rijwoning Twee-onder-één-kap Overig

Doelgroep en gebouwtypen

Woning x Kantoor x Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel x Industrie x Overig

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie x Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

https://www.ovvia.nl/
https://www.linkedin.com/company/ovvia
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Juni 2011

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap publiek en privaat

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

Info@ovvia.nl

https://www.ovvia.nl

014 029 429 26

De Run 5443
5504 DG
Veldhoven

Contactgegevens 

x Individuele aanpak Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 10 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 2 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 4 x uitgevoerd in 2019

mailto:Info@ovvia.nl
https://www.ovvia.nl/
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Powerly

Powerly helpt Nederland te verduurzamen door gebruikers te ondersteunen bij het kiezen van 
duurzaamheidsmaatregelen voor hun huis en duurzaam gedrag in en rondom het huis. We richten ons op Nederlandse 
woningeigenaren die hun leven willen verduurzamen. Deze doelgroep bieden we onafhankelijke content om de juiste 
keuzes te maken. Daarnaast ondersteunen we met het opstellen van een plan en bieden we een netwerk van 
betrouwbare partners aan om de uitvoering te doen. Ook hebben we aanbiedingen van groene partners om duurzaam 
gedrag financieel aantrekkelijk te maken. Zo brengen we zoveel mogelijk mensen bij elkaar om Nederland te 
vergroenen.

Verzorgingsgebied

Powerly is landelijk actief.

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.powerly.nl

https://www.powerly.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Januari 2020

• Besloten Vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

jesse@Powerly.nl

https://www.powerly.nl

06 102 474 46

Spaklerweg 4
1096 BA
Amsterdam

Contactgegevens 

mailto:jesse@Powerly.nl
https://www.powerly.nl/
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Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket (REL) vervult voor 50+ Nederlandse gemeenten (~3M inwoners) het energieloket waar 
inwoners terecht kunnen voor informatie en advies over het verduurzamen van woningen. Als verlengstuk van de 
ambtelijke organisatie biedt REL gemeenten een digitaal loket (jaarlijks ~450.000 bezoekers), klantenservice en 
geavanceerde monitoring van de gehele klantreis. Daarbij wordt samengewerkt met lokale initiatieven zoals 
bewonersgroepen en/of energiecoöperaties. Ook biedt REL grootschalige collectieve inkoopacties voor o.a. 
isolatie/zon-PV (110+ voltooid), wijkgerichte aanpakken verduurzamen/aardgasvrij maken van woningen (100+ voltooid 
of lopend) en ondersteuning van eigenaar-bewoners bij meerdere BZK-proeftuinen aardgasvrij.

Verzorgingsgebied

https://www.regionaalenergieloket.nl
https://www.linkedin.com/company/37499739
RegionaalEnergieloket
Projecten Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

x Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.regionaalenergieloket.nl/
https://www.linkedin.com/company/37499739
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

x Enkelvoudige maatregelen 2125 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 325 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 2014

• Besloten vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

vragen@regionaalenergieloket.nl

https://www.regionaalenergieloket.nl

088 525 41 10

Herengracht 477
1017 BS
Amsterdam

Contactgegevens 

mailto:vragen@regionaalenergieloket.nl
https://www.regionaalenergieloket.nl/
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Reimarkt

Reimarkt maakt energiebesparing voor iedereen makkelijk en mogelijk. Jij hoeft niks meer zelf uit te zoeken, we 
hebben de beste producten al voor je geselecteerd, subsidies voor je op een rij gezet en heb je de zekerheid dat wij de 
uitvoering controleren. Door het vullen van onze quickscan kan een woningeigenaar snel zien wat er voor zijn/ haar 
woning mogelijk is.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 1991 – 2000 

1906 - 1944 x 1971 – 1980 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Reimarkt is actief in Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland.

* Stip betreft vestigingslocatie

https://reimarkt.nl/

https://reimarkt.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Mei 2012

• Besloten Vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 10-15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

klantenservice@reimarkt.nl

https://reimarkt.nl/

085 018 52 33

Boulevard 1945 – 20
7511 AE
Enschede

Contactgegevens 

mailto:klantenservice@reimarkt.nl
https://reimarkt.nl/
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Renolution

Renolution heeft een verduurzamingsconcept van bijna energieneutraal tot nul op de meter met meerdere 
installatieoplossingen.

Verzorgingsgebied

Renolution is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 1991 – 2000 

1906 - 1944 x 1971 – 1980 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://renolution.nl
https://www.facebook.com/reno.lution/

https://renolution.nl/
https://www.facebook.com/reno.lution/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds november 2014

• Besloten vennootschap 

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

janwillem@renolution.nl

https://www.renolution.nl

0548 763574 

Morsweg 9
7461 AG
Rijssen 

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Individuele aanpak x Collectieve aanpak

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 7 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 7 x uitgevoerd in 2019

https://www.renolution.nl/
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Servicepunt woningverbetering

WOAB Woningabonnement ontzorgt particuliere woningeigenaren van A tot Z op het gebied van verduurzaming van de 
woning met financiële zekerheid vooraf. Wil je niet investeren in je huis maar wel meer comfort en minder energie 
verbruiken? Dan is het woningabonnement de oplossing. Wij regelen alles en je woonlasten blijven gelijk. Met 15 jaar 
prestatiegarantie en onderhoud gegarandeerde zekerheid. Het WOAB Woningabonnement biedt alle mogelijke 
maatregelen aan die een woning verduurzaamt, inclusief bruin- en witgoed.

Verzorgingsgebied

Servicepunt Woningverbetering is 
actief in Zuid-Holland

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.servicepuntwoningverbetering.nl/nl
https://www.facebook.com/servicepuntwoningverbetering
https://www.instagram.com/servicepuntwoningverbetering/

https://www.facebook.com/servicepuntwoningverbetering
https://www.facebook.com/servicepuntwoningverbetering
https://www.instagram.com/servicepuntwoningverbetering/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen

Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds november 2006

• Publiek financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 5-10 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@servicepuntwoningverbetering.nl

https://www.servicepuntwoningverbetering.nl

010-2191700

Stadserf 1
3112 DZ
Schiedam 

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Individuele aanpak Collectieve aanpak

x Enkelvoudige maatregelen 20 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 30 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

https://www.servicepuntwoningverbetering.nl/
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Slimme Wijken Aanpak Enpuls

De Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten een snelle start te maken met een collectieve wijkaanpak, gericht op het 
stap-voor-stap verduurzamen van groepen (homogene) woningen met 'geen-spijt' maatregelen, met name isolatie. 
Voor 17 woningtypen zijn maatregelpakketten samengesteld, die toewerken naar verlaging van de warmtevraag. Met 
een datatool kunnen kansrijke groepen bewoners worden geselecteerd op postcode-6-niveau. Deze tool geeft ook aan 
welke woningen de grootste besparingspotentie hebben. De geselecteerde postcodes kunnen getransporteerd worden 
naar een Excel-file voor het concreet benaderen van bewoners. Het aanbod is kosteloos. Enpuls, onderdeel van Enexis
Groep, heeft geen commerciële belangen.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie x Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Slimme Wijken Aanpak is actief in 
Groningen, Drenthe, Overijssel, 
Noord-Brabant, Limburg

* Stip betreft vestigingslocatie

https://www.enpuls.nl/slimmewijken
https://www.linkedin.com/company/enpuls/

https://www.enpuls.nl/slimmewijken
https://www.linkedin.com/company/enpuls/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

Spaargeld x Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Augustus 2016

• Besloten Vennootschap

• Publieke financiering

• Zeggenschap = publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

Warme opname 

slimmewijken@enpuls.nl

https://www.enpuls.nl/slimmewijken

06 110 303 86

Orthen 63
5231 XP
‘s-Hertogenbosch

Contactgegevens 

mailto:slimmewijken@enpuls.nl
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Solvari

Wij helpen woningeigenaren bij het vinden van een juiste vakman die hun woning kan verduurzamen. Wij werken 
hiervoor samen met ruim 2000 partners door heel Nederland die zowel lokaal als landelijk werkzaam zijn op het 
gebied van duurzame installaties. Ook voor advies over financiering of een totaal verduurzamingsplan aan huis kunnen 
woningeigenaren bij ons terecht. Ruim 220.000 consumenten gebruiken ons platform, circa 10% daarvan gaat over tot 
daadwerkelijke verduurzamende maatregelen.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Solvari is landelijk actief.

* Stip betreft vestigingslocatie

https://www.solvari.nl
https://www.facebook.com/SolvariNL

https://www.solvari.nl/
https://www.facebook.com/SolvariNL
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 10000 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 3000 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Februari 2010

• Besloten Vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

Warme opname 

info@solvari.com

https://www.solvari.nl

085 600 10 01

Zadelstede 9
3431 JZ
Nieuwegein

Contactgegevens 

mailto:info@solvari.com
https://www.solvari.nl/
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Stichting Blok voor Blok Amersfoort

Stichting Blok voor Blok Amersfoort ontwikkelt op te schalen concepten voor het verduurzamen van woningen en 
appartementencomplexen. Onze diensten lopen van advies en voorlichting tot en met uitvoering en begeleiden van 
VvE's. Deze diensten bieden we ook aan gemeenten en regio's als ondersteuning voor de duurzaamheidsdoelstelling. 
We werken daarbij samen met lokale partners. Daarnaast helpen we individuele woningeigenaren hun woning te 
verduurzamen.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

1945 - 1959 x 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Blok voor Blok is actief in 
Utrecht.

* Stip betreft vestigingslocatie

https://033energie.nl/
https://www.facebook.com/pg/033Energie
@033Energie

https://033energie.nl/
https://www.facebook.com/pg/033Energie
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 50 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 100 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds november 2010

• Stichting

• Publieke financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

energieloket@033energie.nl

https://033energie.nl/

06 300 417 61

Hardwareweg 15
3821 BL
Amersfoort

Contactgegevens 

mailto:energieloket@033energie.nl
https://033energie.nl/
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Stichting Energie Zeist – Mijn Groene Huis

Mijn Groene Huis ondersteunt de klantreis voor huiseigenaren die aan de slag willen met energiebesparing en opwek. 
Vanuit een onafhankelijke rol en door het geven van informatie en voorlichting, adviesgesprekken door getrainde 
energieambassadeurs, advies door professionals, collectieve inkoopacties en het voeren van activatiecampagnes. Ook 
is een wijkgericht aanbod ontwikkeld voor wijken waar een collectieve oplossing om aardgasvrij te worden is voorzien. 
Sinds 2019 worden bewustwordingscampagnes uitgevoerd gericht op energiebesparing. Doelgroepen hierbij zijn zowel 
huiseigenaren als huurders. Mijn Groene Huis heeft een fysiek informatiepunt. De organisatie bestaat uit een team van 
30 getrainde energieambassadeurs en 7 professionele medewerkers.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

Mijn Groene Huis is actief in 
Utrecht.

* Stip betreft vestigingslocatie

https://www.mijngroenehuis.nu
@mijngroenehuis
https://www.facebook.com/Mijngroenehuis/

https://www.mijngroenehuis.nu/
https://www.instagram.com/mijngroenehuis/
https://www.facebook.com/Mijngroenehuis/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 450 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Mei 2015

• Stichting

• Publieke financiering

• Zeggenschap = publiek

• 5-10 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

contact@stichtingenergiezeist.nl

https://www.mijngroenehuis.nu

030 369 00 51

Slotlaan 300
3701 GX
Zeist

Contactgegevens 

mailto:contact@stichtingenergiezeist.nl
https://www.mijngroenehuis.nu/
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The Sustainables BV & homeQgo BV

HomeQgo is een online platform waar huiseigenaren worden geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Met 
behulp van slimme software ontvangen consumenten binnen een paar minuten een persoonlijk duurzaamheidsadvies, 
inclusief de potentiële jaarlijkse besparingen. Ook biedt homeQgo de mogelijkheid om eenvoudig online een of 
meerdere offertes aan te vragen. Samen met de deskundige energie-adviseurs van homeQgo wordt een speciaal 
geselecteerde installateur gekozen die de daadwerkelijke installatie verzorgt. The Sustainables is het IT bedrijf dat 
online verduurzamingsplatforms whitelabel levert.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.homeQgo.nl

TransitionHERO is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

https://www.homeqgo.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 10000 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 500 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Mei 2011

• Besloten Vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

Warme opname 

info@homeQgo.nl

https://www.homeQgo.nl

085 303 08 05

Entrada 305
1114 AA
Amsterdam

Contactgegevens 

mailto:info@homeQgo.nl
https://www.homeqgo.nl/
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The Sustainables BV & homeQgo BV

Wij maken het leuk en makkelijk om in een e-home te wonen en daar zorgeloos van te kunnen genieten. Door ons te 
richten op zowel bewoners als partners voor verschillende woningtypen, versnellen we de energietransitie. In onze 
bedrijfsvoeringen koppelen we doelstellingen op mens, impact en financiering. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je 
alleen een positieve impact kunt maken met een gezonde financiële basis en als mensen graag met je willen werken. 
Op die balans sturen we. Dit is mogelijk door een combinatie van warmtepompen en zonnepanelen aan te bieden in een 
totaalpakket. Hierdoor kan de warmtevoorziening in een woning volledig duurzaam. Daarnaast zijn we voortdurend 
bezig met onderzoek en innovatie om zo onze producten mix uit te breiden.

Verzorgingsgebied

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

TransitionHERO is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

https://www.thefctre.com/nl/
https://www.linkedin.com/company/thefctre/
https://www.facebook.com/THEFCTRE/

https://www.thefctre.com/nl/
https://www.linkedin.com/company/thefctre/
https://www.facebook.com/THEFCTRE/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 30 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 80 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds April 2018

• Besloten Vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

info@thefctre.com

https://www.thefctre.com/nl/

020 215 93 03

Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL
Amsterdam

Contactgegevens 

mailto:info@thefctre.com
https://www.thefctre.com/nl/
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TranstionHERO

ThuisBaas maakt sinds 2012 woningen (huur en koop) energieneutraal of aardgasvrij. ThuisBaas ontzorgt de klant en 
fungeert als aannemer/uitvoerder. Mensen krijgen een intake, keukentafelgesprek, een uitgebreid plan en hulp bij de 
uitvoering. ThuisBaas koopt alles in en huurt soms mensen in. Daarbij blijft Thuisbaas altijd eindverantwoordelijk en 
wordt het hele traject begeleid. Als de uitvoering is gestart, is het doorgaans in 5 tot 10 werkdagen klaar. Mensen 
hoeven hun huis niet uit en hebben maximaal 2 dagen geen warm water (meestal 6 uur). ThuisBaas doet dit voor 
gemiddeld 35.000 euro voor een grondgebonden gemiddeld huis, 10.000 euro aardgasvrij in een appartement. De 
maandlasten gaan doorgaans niet omhoog. Het kan dus op een betaalbare manier!

Verzorgingsgebied

Thuisbaas is actief in Groningen, 
Overijssel, Flevoland, Gelderland, 
Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-
Holland en Noord-Holland.

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 – 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://thuisbaas.nl
https://www.linkedin.com/company/thuisbaas/
#thuisbaas
https://www.facebook.com/thuisbaas/
@ThuisbaasNL

https://thuisbaas.nl/
https://www.linkedin.com/company/thuisbaas/
https://www.instagram.com/thuisbaas/
https://www.facebook.com/thuisbaas/
https://twitter.com/thuisbaasnl
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Enkelvoudige maatregelen 1 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 10 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 70 x uitgevoerd in 2019

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds December 2011

• Besloten Vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 5-10 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

info@thuisbaas.nl

https://thuisbaas.nl

020 435 75 57

Nicolaes Maesstraat 2
1506LB
Zaandam

Contactgegevens 

mailto:info@thuisbaas.nl
https://thuisbaas.nl/
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TranstionHERO

TransitionHERO richt zich op gemeenten, bedrijventerreinen en bedrijven die aardgasvrij willen worden. Daarbij helpen 
wij bij idee-ontwikkeling en realisatiebegeleiding van duurzame en betaalbare aardgasvrije bedrijventerreinen. Onze 
expertise omvat het uitwerken van slimme, groene, innovatieve en betaalbare collectieve oplossingen. Wij helpen van 
kleine bedrijven tot grote bedrijventerreinen.

Verzorgingsgebied

TransitionHERO is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

Eigenaar-bewoners Huurders privaat x Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie x Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel x Industrie x Overig

Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.transitionhero.nl/nl/
https://www.linkedin.com/company/13047785/

https://www.transitionhero.nl/nl/
https://www.linkedin.com/company/13047785/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 2200 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

Spaargeld Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds Maart 2019

• Besloten Vennootschap

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap = publiek en privaat

• 10-15 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

Warme opname 

stef.clevers@transitionhero.nl

https://www.transitionhero.nl/nl/

06 140 447 39

Stationsplein 45
3013 AK
Rotterdam

Contactgegevens 

mailto:stef.clevers@transitionhero.nl
https://www.transitionhero.nl/nl/
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Vereniging Eigen Huis

Onze doelgroep is alle huiseigenaren met alle woningtypen. Wij bieden oplossingen met zonnepanelen, isolatie, hybride 
warmtepomp, hypotheekadvies, energieadvies/bouwtechnische keuring, collectieve inkoop energie, groene MJOP 
(onderhoudsplan VvE's). Onze expertise ligt in het verstrekken van informatie en advies op de gebieden: 
bouwtechnisch, financieel, fiscaal en energie. Huiseigenaren willen eenduidigheid, keuzevrijheid, betaalbaarheid en 
stap voor stap laagdrempelige maatregelen kunnen uitvoeren

Verzorgingsgebied

Vereniging Eigen Huis is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

x Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 – 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.eigenhuis.nl
https://www.linkedin.com/company/vereniging-eigen-huis
https://www.facebook.com/verenigingeigenhuis
@eigenhuis

https://www.eigenhuis.nl/
https://www.linkedin.com/company/vereniging-eigen-huis
https://www.facebook.com/verenigingeigenhuis
https://twitter.com/eigenhuis
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

x Enkelvoudige maatregelen 20000 x uitgevoerd in 2019

Slimme stappen 0 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds April 1974

• Vereniging

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• >15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 
x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 

door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Contactformulier

https://www.eigenhuis.nl

033 450 77 050

Displayweg 1
3821 BT 
Amersfoort

Contactgegevens 

https://www.eigenhuis.nl/contact/contact-overige-vragen#/
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Winst uit je woning

Wij helpen gemeenten om snel en efficiënt grote aantallen woningen te verduurzamen. Dit doen we door advies- en 
inkoopacties voor isolatie, HR glas, zonnepanelen, CV-optimalisatie en hybride warmtepompen. Als intermediair zorgen 
wij voor efficiënte samenwerking tussen gemeenten, onafhankelijke adviseurs, door ons geselecteerde (lokale) 
installatie- en isolatiebedrijven en eigenaren van grondgebonden koopwoningen. Dit doen wij door woningeigenaren op 
grote schaal tot actie aan te zetten met een bewonersbrief van de gemeente, een marktuitvraag (incl. veiling) en een 
aantrekkelijk aanbod. Dit alles levert maandelijks zo’n €2,5 miljoen aan investeringen in energiebesparingsmaatregelen 
op.

Verzorgingsgebied

Winst uit je woning is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.winstuitjewoning.nl
https://www.linkedin.com/company/winst-uit-je-woning/

https://www.winstuitjewoning.nl/
https://www.linkedin.com/company/winst-uit-je-woning/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld x Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Spaargeld x Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juni 2015

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@winstuitjewoning.nl

https://www.winstuitjewoning.nl

023 5836936

Prinsen Bolwerk 1
2011 MA
Haarlem  

Contactgegevens 

x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 3500 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 1500 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak
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WOAB Woningabonnement

WOAB Woningabonnement ontzorgt particuliere woningeigenaren van A tot Z op het gebied van verduurzaming van de 
woning met financiële zekerheid vooraf. Wil je niet investeren in je huis maar wel meer comfort en minder energie 
verbruiken? Dan is het woningabonnement de oplossing. Wij regelen alles en je woonlasten blijven gelijk. Met 15 jaar 
prestatiegarantie en onderhoud gegarandeerde zekerheid. Het WOAB Woningabonnement biedt alle mogelijke 
maatregelen aan die een woning verduurzaamt, inclusief bruin- en witgoed.

Verzorgingsgebied

WOAB Woningabonnement is 
landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.WOAB.nl
https://www.facebook.com/woabwoningabonnement/

https://www.woab.nl/
https://www.facebook.com/woabwoningabonnement/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen

Gegevens onbekend 

Participatie en communicatie X Kosten en financiering

x Technische oplossingen x Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 2014

• Besloten vennootschap

• Publiek en private financiering

• Zeggenschap = publiek en privaat

• 5-10 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@woab.nl

https://www.WOAB.nl

0850 738648

Maagdenburgstraat 60
7421 ZG 
Deventer 

Contactgegevens 

x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Individuele aanpak Collectieve aanpak

mailto:info@woab.nl
https://www.woab.nl/
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Woningverbeteraars organisatie: De Volksbank

Woningverbeteraars is een betrouwbare online (en offline) plek waar klanten en niet klanten van de Volksbank welkom 
zijn als ze hun huis willen verbeteren. We helpen onze bezoekers bij vraagstukken rondom het verbeteren van de 
woning. Van advies tot installatie. De klant wordt geënthousiasmeerd en ontzorgd om bij een verbouwing meteen voor 
duurzame oplossingen te kiezen. Wij helpen met advies (technisch en financieel), met het vinden van de juiste partijen 
voor uitvoering en bij de uitvoering zelf. Woningverbeteraars bestaat uit een online platform (inclusief wizard en 
stappenplannen) en de mogelijkheid om een financiële scan aan te vragen.

Verzorgingsgebied

https://www.woningverbeteraars.nl

Woningverbeteraars Organisatie: 
De Volksbank is landelijk actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.woningverbeteraars.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juni 2020

• Private financiering

• Zeggenschap = publiek en privaat

• 1-5 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

woningverbeteraars@devolksbank.nl

https://www.woningverbeteraars.nl

06 43045831

Croeselaan 1
3521 BJ
Utrecht

Contactgegevens 

x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 1 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 1 x uitgevoerd in 2019

Totaalaanbod 0 x uitgevoerd in 2019
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Woningwaard B.V.

Woningwaard voorziet grote groepen particuliere woningeigenaren van een online integraal maatwerkadvies om de 
woning energiezuinig en aardgasvrij te verduurzamen (all-electric en collectief). Per maatregel tonen we verbetering 
van het wooncomfort plus de kosten en besparingen in kWh, CO2 en geld. Het advies is uitvoerbaar met offertes van –
bij voorkeur – lokale uitvoerende bedrijven. Woningwaard kan alle woningen binnen een wijk tegen lage kosten van 
advies voorzien. Door informatie vanaf woning- naar wijkniveau te aggregeren komt er waardevolle informatie voor het 
maken van keuzes binnen wijktransities beschikbaar. Het online advies blijft tijdens de hele energietransitie actueel en 
biedt ook een platform voor bewonersparticipatie.

Verzorgingsgebied

Woningwaard B.V. is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 - 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://woningwaard.nl/

https://woningwaard.nl/
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds juni 2015

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 1-5 FTE in dienst

• Vrijwilligers in dienst

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@woningwaard.nl

https://woningwaard.nl/

020 4357558

Meeuwenlaan 100
1021 JL
Amsterdam 

Contactgegevens 

x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 330 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 330 x uitgevoerd in 2019

Individuele aanpak x Collectieve aanpak
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WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel is het officiële Energieloket van 32 gemeenten in heel Nederland. Met meerdere fysieke locaties 
verspreid over het hele land, brengen we de vraag en het aanbod samen. We informeren en adviseren particulier 
woningeigenaar, VvE's, bedrijven en scholen op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen en inspireren om 
duurzame maatregelen uit te voeren. Daarnaast worden er regelmatig wijkacties georganiseerd in opdracht van de 
gemeente om mensen actiever te maken. Ook initiëren we collectieve inkoopacties voor vaak genomen maatregelen en 
kunnen we ook voorzien in offertes van alle overige maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen.

Verzorgingsgebied

WoonWijzerWinkel is landelijk 
actief. 

* Stip betreft vestigingslocatie

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Eigenaar-bewoners x Huurders privaat x Bedrijven

x VvE’s x Huurders corporatie Anders

x Particuliere beleggers x (Woning)eigenaren

x Woning x Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie x Overig

x Appartement x Vrijstaande woning x Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap x Overig

x < 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 – 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.woonwijzerwebshop.nl
https://www.linkedin.com/company/woonwijzerwinkel/
https://www.facebook.com/woonwijzerwinkel/
https://twitter.com/woonwyzerwinkel
https://www.youtube.com/user/icdubotv

https://www.woonwijzerwebshop.nl/
https://www.linkedin.com/company/woonwijzerwinkel/
https://twitter.com/BVIntersell
https://www.youtube.com/user/bvintersell
https://www.youtube.com/user/icdubotv
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

x Participatie en communicatie Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

x Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

x Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

Huren of leasen installaties x Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies x Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds december 2008

• Stichting 

• Publieke en private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• > 15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@woonwijzerwinkel.nl

https://www.woonwijzerwebshop.nl

010 7470147

Directiekade 2
3089 JA
Rotterdam 

Contactgegevens 

x Data en modellen x Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

x Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

x Enkelvoudige maatregelen 580 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 440 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 28 x uitgevoerd in 2019
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Woon Duurzaam

Woon Duurzaam innoveert woningverduurzaming met merk-onafhankelijke en kosteneffectieve maatregelenpakketten 
naar gasloos of energieneutraal wonen voor eengezinswoningen. We maken een klantspecifiek maatplan voor de 
woning, we realiseren de oplossing en we bieden garantie en service. We bieden oplossingen omtrent isolatie, glas, 
warmte- en ventilatie installaties, zonnepanelen, laadpalen, smart home apparatuur en batterijen. Dit doen we met een 
schaalbare n=1 benadering, ondersteund door uitstekende processen en software. We realiseren een CO2 besparing 
gelijk aan 60 wereldreizen per woning. Tot slot helpen we om energiearmoede en ongelijkheid te verminderen door 
gasloos wonen bereikbaar te maken voor iedereen. We werken hiermee aan de inclusieve energietransitie.

Verzorgingsgebied

https://www.woonduurzaam.nl
https://www.linkedin.com/company/woon-duurzaam/
@woonduurzaam
Woon Duurzaam 
Woon_Duurzaam 

Woon Duurzaam is actief in Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, 
Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.  

* Stip betreft vestigingslocatie

x Eigenaar-bewoners Huurders privaat Bedrijven

VvE’s Huurders corporatie Anders

Particuliere beleggers (Woning)eigenaren

Doelgroep

Gebouwfunctie

Woningtype

Bouwjaar

x Woning Kantoor Gezondheidszorg

Winkel/commercieel Industrie Overig

Appartement x Vrijstaande woning Monumentaal

x Rijwoning x Twee-onder-één-kap Overig

< 1906 x 1960 - 1970 x 1991 – 2000 

x 1906 – 1944 x 1971 – 1980 x 2001 – 2010 

x 1945 - 1959 x 1981 – 1990 x > 2010 

Doelgroep en gebouwtypen

https://www.woonduurzaam.nl/
https://www.linkedin.com/company/woon-duurzaam/
https://www.instagram.com/woonduurzaam/
https://www.facebook.com/Woon-Duurzaam-214069589203283
https://twitter.com/Woon_Duurzaam
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Scope initiatief 

Initiatief focust op

Aanbod 

Typen maatregelen

Ondersteuning fasen klantreis 

Financiering

Het initiatief kan bewoners adviseren

Het initiatief kan een aanvraag doen voor bewoners

Ervaring met maatregelen 

Participatie en communicatie x Kosten en financiering

x Technische oplossingen Juridische mogelijkheden 

Enkelvoudige maatregelen

x Slimme stappen

x Totaalaanbod 

Fase 1 - Oriënteren x Fase 4 – Besluiten 

x Fase 2 – Voorbereiden x Fase 5 – Uitvoeren

x Fase 3 – Financieren x Fase 6 – Ervaren 

x Spaargeld Landelijke subsidies

Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

Lokale lening Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

x Spaargeld x Landelijke subsidies

x Lokale subsidies Hypotheek verhogen 

x Lokale lening x Lening Nationaal Warmtefonds 

x Huren of leasen installaties Geen 

Bedrijfsgegevens

• Actief sinds april 2018

• Besloten vennootschap

• Private financiering

• Zeggenschap ≠ publiek

• 10-15 FTE in dienst

• Geen vrijwilligers in dienst

x Individuele aanpak x Collectieve aanpak

x Online contact met bewoner x Fysiek/persoonlijk contact met 
bewoner

Aanpak

Collectieve / individuele aanpak

Contactvorm

Herkomst gegevens voor advies 

info@woonduurzaam.nl

https://www.woonduurzaam.nl

020 2441870 

Wilgenweg 20b
1031 HV
Amsterdam

Contactgegevens 

x Data en modellen Foto’s en filmpjes opgestuurd 
door eigenaren/bewoners

Gegevens ingevoerd door 
eigenaren/bewoners

x Warme opname 

Enkelvoudige maatregelen 0 x uitgevoerd in 2019

x Slimme stappen 10 x uitgevoerd in 2019

x Totaalaanbod 60 x uitgevoerd in 2019

https://www.regionaalenergieloket.nl/


4. Verantwoording dataverzameling

100

Deze marktinventarisatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kent de inventarisatie 
beperkingen ten aanzien van de volledigheid, kwaliteit en bedrijfsgevoeligheid van de data. Daarnaast 
beschouwt het ministerie van BZK deze inventarisatie als een eerste stap om ontzorgingsinitiatieven in kaart 
te brengen. In aanloop naar en ter ondersteuning van onder meer de totstandkoming van het landelijk digitaal 
platform en het Keurmerk voor integrale ontzorging zal de inventarisatie in 2021 tenminste één keer worden 
herhaald en daarmee ook uitgebreid.

Hieronder zetten wij in detail uiteen hoe wij met de beperkingen zijn omgegaan ten aanzien van de 
volledigheid, kwaliteit en bedrijfsgevoeligheid van de data.

Volledigheid van de data 
Deze inventarisatie is in het korte tijd en met relatief beperkte middelen uitgevoerd. Het betreft een 
momentopname die per definitie niet compleet zal zijn. Dit komt onder andere doordat er weinig bestaande 
data was om op voort te bouwen, we te maken hadden met een afgebakende doorlooptijd en afhankelijk 
waren van de mogelijkheden van ontzorgingsinitiatieven om de vragenlijst (op tijd) in te vullen. We hebben de 
volledigheid van de inventarisatie bevorderd door:
• Alle partijen die uitgenodigd waren voor de pas opgerichte Community of Practice ontzorging persoonlijk 

aan te schrijven;
• De brancheverenigingen Bouwend Nederland, Energie Nederland, NVDE, Onderhoud NL en 

Stroomversnelling te vragen de oproep om deel te nemen aan de inventarisatie gericht naar de leden te 
sturen die voldoen aan de gekozen afbakening;

• De oproep om deel te nemen aan de inventarisatie te delen op LinkedIn.

Kwaliteit van de data
Uitgangspunt van deze inventarisatie is dat de ontzorgingsinitiatieven via een vragenlijst zelf hun aanbod 
hebben omschreven. Om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens te borgen hebben wij twee maatregelen 
genomen:
• Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst zijn de selectiecriteria voor ontzorgingsinitiatieven die in 

aanmerking komen voor deze inventarisatie vermeld (zie ook het hoofdstuk Inleiding). 
• Er is een  kwaliteitscontrole uitgevoerd op alle aangeleverde gegevens. Waar nodig is er contact gezocht 

met het desbetreffende ontzorgingsinitiatief om onduidelijkheden of mogelijke onjuistheden op te 
helderen. 

Bedrijfsgevoeligheid van de data
Een deel van de informatie die is opgevraagd via de vragenlijst kan door organisaties worden gezien als 
bedrijfsgevoelige informatie. Vanwege de mogelijke gevoeligheid van deze informatie zijn enkele vragen 
ingesteld als niet-verplicht om te beantwoorden. Het betreft de volgende vragen:
• Wat is de belangrijkste geleerde les die u met uw initiatief hebt geleerd - gedurende het afgelopen half 

jaar? 
• Wat is de voornaamste financieringsbron van uw initiatief?
• Wie heeft zeggenschap over uw initiatief?
• Hoeveel keer heeft uw initiatief het afgelopen kalenderjaar (2019) enkelvoudige maatregelen in een 

woning uitgevoerd?
• Hoeveel keer heeft uw initiatief het afgelopen kalenderjaar (2019) slimme stappen in een woning 

uitgevoerd?
• Hoeveel keer heeft uw initiatief het afgelopen kalenderjaar (2019) een totaalaanbod aan duurzame 

renovaties in een woning uitgevoerd?
Daarnaast is de informatie met betrekking tot de belangrijkste geleerde les niet opgenomen in de publicatie. 
Het ministerie van BZK heeft wel toegang tot deze informatie t.b.v. beleidsontwikkeling.
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