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INLEIDING
De Nederlandse gebouwde omgeving staat aan de vooravond van een grootschalige
transitie naar duurzaamheid, klimaatbestendigheid en circulariteit. De koers van
deze transitie wordt mede bepaald door de afspraken uit het Klimaatakkoord. In dit
akkoord is het doel geformuleerd om 1,2 miljoen woningen (waarvan 900.000
koopwoningen) te verduurzamen vóór 2030. Dit is een zeer grote opgave, vooral
omdat dit betekent dat alle bewoners en woningeigenaren dat moeten willen,
kunnen én doen.

onderdeel van een totaalontzorgingsconcept kunnen worden uitgevoerd of
aangeboden om de bewonersreis soepeler te laten verlopen.
Het uitgangspunt van dit onderzoek is de bewonersreis* (zie Figuur 1) die
bewoners** doormaken op de weg naar een duurzame woning. Aan de ene kant
wordt de bewonersreis vorm gegeven door behoeften van eigenaar-bewoners in
elke fase. Aan de andere kant voorzien bestaande ontzorgingsinitiatieven reeds in
één of meerdere van die behoeften per fase.

Het is dus van belang dat iedere bewoner in staat gesteld wordt om deel te nemen
aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Met de juiste en voldoende
ontzorgingsmogelijkheden is de kans groter dat bewoners de weg naar een
verduurzaamde woning kunnen vinden. Maar welke behoeften aan ondersteuning
hebben eigenaar-bewoners? En wat is het huidige aanbod van
ontzorgingsinitatieven en hoe sluit dat aan op deze behoeften? Om daar meer
inzicht in te krijgen heeft Squarewise in opdracht van de Bouwagenda onderzoek
gedaan naar (publieke) ontzorging in de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Op basis van de verkregen inzichten doen we een voorstel voor de taken die als
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Figuur 1. Bewonersreis schematisch weergegeven, met aan de bovenkant de behoeften van eigenaar-bewoners. Aan de onderkant de initiatieven die (deels) voorzien in deze behoefte.
*Woorden die met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn in het theoretisch kader gedefinieerd (zie bijlage A. op blz. 39).
** ‘Bewoners’ refereert in dit rapport naar bewoners die eigenaar zijn van hun woning en daar ook in wonen.
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Onderzoeksvragen
• Welke behoeften hebben eigenaar-bewoners m.b.t. ontzorging in de
energietransitie?
• Hoe ziet het landschap van initiatieven voor ontzorging van particuliere
wooneigenaren in de energietransitie eruit?
• In hoeverre dragen de bestaande initiatieven eraan bij dat eigenaar-bewoners
voorzien worden in hun behoeften en daarmee hun weg kunnen vinden door de
bewonersreis?

In dit rapport presenteren we de resultaten van het onderzoek naar ontzorging in de
energietransitie. Het rapport is als volgt ingedeeld:

• Deel I bespreekt de verschillende bewonersbehoeften en hoe bewoners middels
ontzorging in die behoeften kunnen worden voorzien.

• Deel II schetst het landschap van de Nederlandse ontzorgingsinitiatieven aan de
hand van vorm en verzorgingsgebied, de fasen van de bewonersreis, elementen
van ontzorging en intensiteit van ontzorging.

• Deel III duidt in hoeverre deze initiatieven de bewoner daadwerkelijk ontzorgen.

• Deel IV zet uiteen welke taken onderdeel zijn van een totaalontzorgingsconcept.

• Deel V sluit af met een conclusie en aanbevelingen

Dit rapport bevat op vrijwel iedere pagina aan de linkerzijde blauwe navigatieknoppen. Met een klik op één van deze knoppen navigeert het document naar het desbetreffende
deel van het rapport.

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

Aan de hand van onderstaande vragen krijgen we met dit onderzoek meer inzicht in
deze bewonersbehoeften en de bestaande initiatieven:
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Deel I:
Bewonersbehoeften
Het ontzorgingsaanbod moet aansluiten op
behoeften van bewoners om succesvol te zijn. In
dit eerste deel focussen we daarom op de vraag:
Welke behoeften hebben eigenaar-bewoners
m.b.t. ontzorging in de energietransitie? We
identificeren hiervoor de overkoepelende
bewonersbehoeften
per
fase
van
de
bewonersreis.
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Deel I: Bewonersbehoeften

Voor iedere fase van de bewonersreis gaan we in op de bewonersbehoeften van de vier
typen bewoners volgens het energietransitie-leefstijlenmodel*: namelijk ‘gemakzuchtige
ontplooiers’, ‘volgende socialen’, ‘calculerende individualisten’ en ‘behoudende afwijzers’.
Voor ieder type bewoner schetsen we de voornaamste behoeften en illustreren die aan
de hand van quotes van bewoners (uit 8 diepte-interviews). Vervolgens identificeren we
op basis van de inventarisatie van bestaande onderzoeken, energietransitie-leefstijlen en
diepte-interviews met bewoners de overkoepelende bewonersbehoeften van de
desbetreffende fase.
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INLEIDING

*Woorden die met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn in het theoretisch kader gedefinieerd (zie bijlage A. op blz. 39).

Onderzoeksverantwoording
De bewonersbehoeften zijn gedestilleerd uit drie verschillende onderzoeksmethoden:
1. Reeds bestaande (semi-)wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp
bevatten een schat aan kennis. De gebruikte onderzoeken zijn geselecteerd op basis
van twee criteria: 1) de doelgroep van ontzorging betreft eigenaar-bewoners en 2)
de publicatiedatum is niet eerder dan 2015. Dit heeft geleid tot een set van 37
onderzoeken (zie bijlage B. op blz. 40 voor de literatuurlijst).
2. De leefstijlanalyse met behulp van het BSR-model* en het daarvan afgeleide
energietransitie-leefstijlenmodel van onderzoeksbureau MarketResponse hebben
we gebruikt om meer inzicht te geven in de verschillende drijfveren, voorkeuren en
waarden van mensen. Hiermee voorspellen we de houding en het gedrag ten
opzichte van de energietransitie.
3. We organiseerden een focusgroep en voerden 8 diepte-interviews met eigenaarbewoners die wel verduurzamingsstappen willen zetten, maar dat om verschillende
redenen niet of onvoldoende kunnen. Voor deze en de vorige onderzoeksmethode
hebben we ons laten adviseren door het communicatie- en participatiebureau
Bureau Buhrs.
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FASE 0: BEWUST WORDEN
‘Fase 0’ valt buiten de bewonersreis, maar is desondanks van
groot belang. Zonder bewustzijn van de waarde van, of noodzaak voor
renovatie begint een particuliere woningeigenaar minder snel. In deze
bewustwordingsfase draait het om het activeren van bewoners.
Samenwerkingsverbanden en voorlichting staan hierin centraal.
Organisaties moeten ingezet worden om bewoners te activeren. Door
dit breed toe te passen bedien je de bewoner en de energietransitie.

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
Bewoners willen gewezen worden op het belang en
voordelen van woningverduurzaming op natuurlijke
momenten.
Bewoners willen gewezen worden op mogelijkheden voor
woningverduurzaming door middel van inspirerende
voorbeelden.

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:
‘Gemakzuchtige ontplooiers’ staan positief tegenover de
energietransitie. Iets aan hun huis doen vinden ze
ingewikkeld. In deze fase hebben zij behoefte aan het
wegnemen van de drempel om de eerste stap te kunnen
zetten en om hun positieve energie en creativiteit te
activeren.

De ‘volgende socialen’ vinden de energietransitie nog
ver van hun bed en kunnen zich er weinig bij voorstellen.
Zij kunnen in deze fase gewezen worden op
mogelijkheden om het samen met de buurt te doen op
een informele (warme) manier.

“De overheid kan betere adviezen geven. Je hebt nu wel
het energieloket, maar het is lastig om te weten waar je
moet beginnen.”

“Van het gas af dat zie ik niet zitten, want ik wil het
vlammetje zien onder mijn pan.”

“Ik vind het bijzonder dat in een tijd waarin we allemaal
verantwoorder met onze energie proberen om te gaan de
woningen die dat het minst zijn, daar juist niet in geholpen
worden”.

“Ik zou het met buren willen doen of zoiets. Dat je niet in
je eentje beslissingen hoeft te nemen, dan sta je toch wat
sterker.”

‘Calculerende individualisten’ zijn sceptisch en
vertrouwen vooral op de techniek van de toekomst. Ze
zien zichzelf vaak als expert. In deze fase hebben ze
behoefte aan een goede business case, bewezen
oplossingen, aangesproken te worden op hun expertise.

‘Behoudende afwijzers’ staan negatief tegenover de
energietransitie: ze houden niet van betutteling van de
overheid en twijfelen aan de wetenschappelijke
onderbouwing. Ze zijn soms onzeker over de kosten en
twijfelen aan de techniek. In deze fase hebben zij
behoefte aan een betrouwbare afzender.

“Op grote lijnen wil ik weten wat er nu geschikt is voor
ons type huis. Want volgens mij kunnen niet alle huizen
een warmtepomp, toch?”

“Dan zeggen ze: we komen gratis bij u langs. Ik denk
altijd: hoe gratis is gratis? Weet je wel.”

“Prijzen kunnen zo verschillen. Het is fijn als je een
referentiekader hebt.”

“Ik wil weten wat de technische opties zijn, wat de
goedkoopste optie is en wat de veiligste optie is.”

7

Inleiding

Deel I: Bewonersbehoeften

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

IV. Taken voor
ontzorging

III.
Volledigheid
aanbod

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

FASE 1: ORIËNTEREN
De bewonersbehoeften in deze fase kenmerken zich door zoekende
bewoners die betrouwbare, toegankelijke en eenduidige informatie
willen. De materie is voor veel bewoners nieuw, en daarom oriënteren
ze zich in deze fase op de opties en mogelijkheden. Daarbij willen ze
inzicht in wat ze te wachten staat in de rest van het traject. Tevens is de
koppeling met regionale en landelijke verplichtingen en beleid in deze
fase van belang. Zo wordt voorkomen dat ongunstige keuzes worden
gemaakt.

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
De bewoner is meestal een relatieve leek op het gebied
van verduurzaming en wil daarom kennis en inzicht
opdoen over de mogelijke (technische) oplossingen voor
woningverbetering en de kosten en baten ervan.
De bewoner begint aan een nieuwe reis en heeft daarom
behoefte aan betrouwbare en toegankelijke informatie
over wat men te wachten staat zodat bewoners
vertrouwen krijgen in de mogelijkheden en ‘geen gedoe’
ervaren.
De bewoner wil ook graag weten wat wettelijk kan en
moet. Dit kadert de mogelijkheden en reduceert
onzekerheden. Hiervoor is inzicht in en oriëntatie binnen
de kaders en regels van de landelijke overheid vereist.

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:
‘Gemakzuchtige ontplooiers’ kenmerken zich ook in deze
fase door ambitie. Zij krijgen graag inzicht in de impact die
ze via renovatie van hun woning kunnen maken, en zijn
tegelijkertijd vaak op zoek naar simpele oplossingen.

‘Volgende socialen’ hebben in deze fase behoefte aan
steun en houvast. Zij zoeken toegankelijke informatie en
willen weten hoe de overheid hen kan ondersteunen.
Het liefst wordt deze informatie vertaald naar de lokale
context van hun eigen buurt.

"Ik wilde van alles isoleren en doen, vloer, muur dak of
zonnepanelen. Het maakte me eigenlijk niet zo veel uit.”

“Als iemand mij een persoon of organisatie aanraadt, dan
vertrouw ik die sneller.”

“Eigenlijk moeten we de vloer isoleren, maar dat is enorm
veel werk en daar moeten we niet aan denken. Dan moet
ons hele huis overhoop. Dan verkopen we het huis nog
liever.”

“Ik zou het met buren willen doen of zoiets. Dat je niet in
je eentje beslissingen hoeft te nemen, dan sta je toch wat
sterker. Als ze mij in mijn eentje benaderen dan trap ik er
altijd in.”

‘Calculerende individualisten’ zijn zelfstandig en hebben
in deze fase behoeften aan informatie over kosten en
baten en technische feiten. Het liefst zoeken zij dit zelf uit
en gebruiken ze – waar mogelijk – hun eigen expertise.

‘Behoudende afwijzers’ zijn in deze fase op hun hoede.
Zij hebben behoefte aan betrouwbare informatie, het
liefst afkomstig uit bronnen die zij zelf hebben
geselecteerd. Ze zoeken vooral naar informatie, zekerheid
en garanties met betrekking tot lagere lasten en
technische oplossingen.

“Vergelijken, dat doe ik ook altijd als ik een klus in huis
heb. Dat doe ik ook wel graag zelf hoor, om een beetje
een gevoel te krijgen bij de prijzen.”

“Ondanks dat een groepje (buren) plannen maakt, zou ik
altijd mijn eigen onderzoek blijven doen. Lachend: Ik
vertrouw helemaal niemand.”

“Ik vind de overheid wel betrouwbaar hoor. Maar wat
weten zij nu van dit huis en hoe het verbouwd moet
worden?”
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FASE 2: VOORBEREIDEN
Zodra bewoners voldoende geïnformeerd zijn, gaan ze zich voorbereiden
om concretere stappen te zetten voor de woningrenovatie. In deze
voorbereidende fasen weegt de bewoner verschillende opties tegen elkaar
af. Dit betreft zowel verschillende renovatiemogelijkheden als opties voor
mogelijke uitvoerders. Om de juiste afweging te kunnen maken, is het van
belang dat de bewoner inzicht krijgt in het renovatieproces en de
(gegarandeerde) uitkomsten ervan. Hiervoor zijn passend persoonlijk advies
en complete, vergelijkbare offertes essentieel. Ook willen bewoners
meegenomen worden in het praktische verloop van het proces. Uiteindelijk
krijgen bewoners in deze fase een steeds duidelijker beeld van hun
renovatiebehoeften.

IV. Taken voor
ontzorging
V. Conclusie
en
aanbevelingen

‘Gemakzuchtige ontplooiers’ willen weten wat de opties
uiteindelijk opleveren voor de planeet en voor de mens.
Daarbij willen ze ook inzicht in de missie van de
aanbieders en in wat ze zelf kunnen doen om te helpen.

‘Volgende socialen’ vinden ‘volledig energieneutraal’ wat
minder interessant en willen focussen op de eerste stap.
Zij zoeken daarbij makkelijk te vergelijken offertes met
aanbod voor de buurt of het blok. Daarnaast willen ze
een aanspreekpunt voor persoonlijk advies voor hun
eigen keuze in het traject.

“Ik ben niet zo goed met cijfers, maar ja, ik wil wel weten
of het werkt.”

“Ik wil het samen doen met andere mensen.”
“Dus gewoon duidelijkheid: wanneer, wat en wat het gaat
kosten. En hoe lang de werkzaamheden gaan duren.”

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:

De bewoner is geholpen met een gepersonaliseerd en bij de
woning passend advies.

Bijlagen

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:

De bewoner wil inzicht krijgen in het renovatietraject.
Hierbij gaat het om zowel de aanstaande renovatie als een
vooruitblik naar een volgend traject in de toekomst
Betrouwbare en complete offertes stellen de bewoner in
staat om verschillende opties in beeld te krijgen en tegen
elkaar af te wegen.
De bewoner heeft behoefte aan helderheid over het
eindresultaat van de woningrenovatie. Hierbij gaat het om
zowel de aanstaande renovatie als een vooruitblik naar een
volgend traject in de toekomst.

‘Calculerende individualisten’ zijn op zoek naar
uitgebreide technische informatie en duidelijkheid over
de kosten en de baten. Zij zijn geholpen met een gedegen,
cijfermatige onderbouwing van de opties. Ook zien zij
voordelen in de combinatie met andere renovatie opties.

‘Behoudende afwijzers’ vinden ‘volledig energieneutraal’
ook minder relevant, en willen vooral zekerheid over de
kosten. Daarbij zijn ze ook op zoek naar financiële
garanties. Ook zij willen een persoonlijk aanspreekpunt
voor het maken van een keuze.

“Ik wil vooral weten wat er technisch mogelijk is bij ons
type huis. Online informatie is vaak te algemeen.”

“Ik wil kunnen vertrouwen op de garanties die een bedrijf
geeft.”

“Het maakt niet uit of het om verduurzaming van mijn
huis gaat, of een nieuwe auto of een nieuwe koelkast, dan
ga ik me daar heel erg in verdiepen. Want als dat goed zit
dan gaat de rest vanzelf.”

“Ik denk dat ik het belangrijkste vind dat er niet nog
achteraf nog dingen bijgekocht moeten worden of extra
kosten komen. En als er dan iets kapot is dat dat altijd
verhaald kan worden op iemand.”
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FASE 3: FINANCIEREN
Het financieringsvraagstuk bouwt voort op de eerdere fases en is een
wezenlijk onderdeel van de uiteindelijke beslissing. Het aangaan van een
financiële verplichting kan spannend zijn voor bewoners. (Eerdere)
negatieve ervaringen of associaties van bewoners met het aangaan van
financiële verplichtingen kunnen het proces bemoeilijken. De
toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie van de financiële
producten moet worden gewaarborgd. Als de opties niet helder en
betrouwbaar uitgelegd worden, kan dit een belangrijk struikelblok zijn.
Deze fase kenmerkt zich door bewoners die goed begeleid willen worden bij

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

IV. Taken voor
ontzorging

III.
Volledigheid
aanbod

de afweging en keuze voor de financiering van hun renovatie.

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
Bewoners weten vaak niet waar, hoe en onder welke
condities ze de woningverbetering kunnen financieren.
Daarom hebben ze behoefte aan hulp bij het rond krijgen
van de financiering, waarbij ze geholpen worden bij het
krijgen van de beste combinatie van alle
financieringsmogelijkheden.

De bewoner wordt vaak overweldigd door het
financieringsvraagstuk. Daarom hebben zij behoefte aan
een betrouwbaar aanspreekpunt, dat in alle relevante
informatie kan voorzien. Dit aanspreekpunt moet voor
meerdere jaren ingericht zijn, zodat de bewoner ook na
verloop van tijd weer terug kan.
Twijfel en onzekerheden vormen in deze fase een barrière
voor bewoners. Deze barrière kan worden verlaagd door
flexibele, eerlijke en voorspelbare producten (leningen,
regelingen, etc.) te bieden met transparante voorwaarden.

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:
‘Gemakzuchtige ontplooiers’ willen graag een planning
van duurzame investeringen over een langere termijn.
Hierbij gaat het om het inzicht in de mogelijke
oplossingen en duidelijkheid over de opties.

‘Volgende socialen’ zoeken overzicht over de
financiering en van huisvesting in het algemeen. Zij varen
op de ervaringen van bekenden, die referenties en
voorbeelden kunnen geven. Ook vertrouwen ze op een
adviseur die voor hen een totaalplan kan maken.

“Ik wil hulp van de overheid bij: dat wij aangeven wat we
willen, en dat zij aangeven waarvoor we in aanmerking
komen. Welke financieringsopties en welke
belastingvoordelen.”

“Ik zoek naar ervaringen van anderen mensen, om te zien
wat mogelijk is.”

‘Calculerende
individualisten’
willen
de
financieringsopties zelf uitzoeken. Daarbij zijn ze op zoek
naar inzichten in de opbrengsten van de
woningaanpassing(en) en de eventuele meerwaarde voor
het huis. Eventuele hulp willen ze van een expert.

‘Behoudende afwijzers’ willen ook voor financiering
vertrouwde hulp uit de eigen omgeving. Daarbij zijn ze
ook op zoek naar duidelijkheid over de lange termijn.

“Het financieringsstuk is nooit echt een issue geweest,
omdat ik in de oriëntering al op zoek ga naar iets wat
waar is voor mijn geld.”

“Ik wil hulp bij het uitzoeken van de financiering. Want je
weet het nooit zeker. Maar ik zou zelf niet snel willen
betalen voor dat advies want je doet al zo’n grote
investering aan je huis.”

“De kosten zijn vaak ontransparant. Spullen worden voor
meer geld verkocht dan ze eigenlijk kosten als ik het zelf
op zoek en de installatiekosten zijn enorm hoog terwijl ze
in 2 uurtjes klaar zijn.”

“Ik vind financiën ook wel echt belangrijk, ik wil meteen
weten hoeveel het kost.”

“Ik vertrouw alleen advies van een onafhankelijke
organisatie zonder winstoogmerk. Vertrouw jij
bijvoorbeeld je zorgverzekering nog? Waar alleen maar
het doel is geld verdienen, en niet mensen verzorgen?”
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FASE 4: BESLISSEN
Wanneer de opties voor renovatie en financiering duidelijk zijn, kunnen
bewoners een beslissing nemen. Het besluit moet achteraf niet voor spijt
zorgen. Aan de ene kant willen bewoners iets te kiezen hebben, terwijl ze
aan de andere kant ook weer niet teveel opties willen hebben. Daarnaast
verschillen de bewonersbehoeften wat betreft de hulp die ze willen hebben
sterk. Zo willen sommigen hulp bij het uitzoeken en interpreteren van
offertes en maken anderen die afweging liever zelf. In alle gevallen geldt
dat inzicht in wat er daadwerkelijk gaat gebeuren en in wat bewoners zelf
moeten of kunnen doen, bijdraagt aan het maken van een gedegen keuze.

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:
‘Gemakzuchtige ontplooiers’ doen graag het maximale
om zoveel mogelijk impact te maken. Ze willen de keuze
graag snel maken om ook snel aan de slag te kunnen. Ook
zijn ze benieuwd naar opties om meer te doen.

‘Volgende socialen’ willen graag weten wat in de hele
buurt gebeurt, en wat voor keuzes andere mensen
maken. Zij willen dan ook graag voorlichting of overleg in
groepen, zodat deze beslissing gezamenlijk gemaakt kan
worden. Daarna kan het proces toegespitst worden op de
eigen persoonlijke situatie.

“Ik wil echt wat met klimaatverandering doen want dat is
echt een feit. Met al die overstromingen en toestanden.
Dus ik kan wel een steentje bijdragen daarmee.”

“Ik zou het met buren willen doen of zoiets. Dat je niet in
je eentje beslissingen hoeft te nemen, dan sta je toch wat
sterker. Als ze mij in mijn eentje benaderen dan trap ik er
altijd in.”

‘Calculerende individualisten’ willen alles goed bekeken
en afgewogen hebben voordat ze een keuze maken. Ze
doen vaak gedetailleerde vergelijkingen en zoeken
contact met een gelijkwaardige expert die advies kan
geven.

‘Behoudende afwijzers’ vinden dingen betrouwbaar
wanneer het wordt vertrouwd door de eigen omgeving.
Ze hebben behoefte aan zekerheid van de kosten en de
impact op hun eigen (dagelijkse) leven.

“Ik wil juist alle opties hebben, niet dat iemand vooraf al
gefilterd heeft. Dat wil ik allemaal zelf doen.”

“Ik vertrouw hierbij ook op mensen in mijn omgeving, dat
hoeft niet eens een vriend te zijn dat kan ook een collega
zijn.”

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
Om het gevoel van complexiteit te verminderen, hebben
bewoners behoefte aan eenduidig, betrouwbaar en volledig
advies over de opties.
Bewoners willen de mogelijkheid hebben om iets te kiezen,
en tegelijkertijd niet overweldigd worden door de mogelijke
keuzes.
Bewoners worden bij het maken van de keuze veelal
geconfronteerd met onbekende variabelen en mogelijke
risico’s. Om tot een spijt-vrije beslissing te kunnen komen
hebben zij behoefte aan hulp bij het maken van een
weloverwogen beslissing, waarin zowel het financiële,
technische als juridische totaalplaatje meegenomen wordt.
Om vragen te kunnen stellen over de offerte heeft de
bewoner behoefte aan contact. Besluitvorming versnelt als
dit zo snel mogelijk na de ontvangst van de offerte gebeurt.

“De informatie die we nodig hebben voor de beslissing zit
in de oriëntatie. Daar groei je langzaam in, juist omdat je
niet over één nacht ijs gaat. Dat is een proces en dan
neem je een beslissing.”

“Ik wil dat een onafhankelijk iemand naar het
totaalplaatje kijkt en ons kan helpen met het maken van
de juiste beslissing. Want wij zijn geen experts. Je hebt
onderzoek gedaan, maar je hebt ook aannames gemaakt
en misschien zijn die wel fout.”
11
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Deel I: Bewonersbehoeften

IV. Taken voor
ontzorging

III.
Volledigheid
aanbod

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

FASE 5: REALISEREN
Het renoveren gaat beginnen. Om achteraf positief te zijn, moet de
bewoner vooraf goed weten waar hij aan toe is. Hiervoor moet de
aanpak (wie, wat, hoe en wanneer) tijdig en helder uitgelegd worden. In
deze fase kan het vertrouwen van bewoners snel beschadigd worden.
Om dat te voorkomen is het essentieel om goed in contact te blijven.
Denk hiervoor aan iemand die meedenkt met de aanpak en één
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Ook kan het helpen om
tussentijds te evalueren of actief te vragen naar hun ervaringen. Dit,
aangevuld met tips vooraf en een controle achteraf, maakt dat in deze
fase voldaan wordt aan bewonersbehoeftes.

V. Conclusie
en
aanbevelingen

‘Gemakzuchtige ontplooiers’ worden in deze fase
enthousiast: nu gaat het echt gebeuren. Ze hebben
continu behoefte aan inzicht in de impact die
maatregelen hebben. Daarnaast willen ze tijdens de
realisatie graag informeel benaderd worden, met een
gelijkwaardige rol tussen de uitvoerder en henzelf als
bewoner.

‘Volgende socialen’ willen graag dat er rekening
gehouden wordt met de persoonlijke situatie. Daarbij
moet er ook aandacht zijn voor de emotionele kant van
het proces. Ze hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan
een praatje tussen de bedrijven door.

“Ik zou het niet zo'n probleem vinden om even je huis uit te
moeten. Afhankelijk van hoe lang het zou duren.”

“Ik wil informatie hebben over: wat moet ik doen zodat ze
erbij kunnen, moet ik thuis zijn. Gewoon, wat kan ik
doen.”
“Ik wil dat de mensen die bij mij over de vloer komen
vriendelijk en vrolijk zijn en niet zo chagrijnig. En dat ze
echt hun werk doen, geen half werk.”

‘Calculerende individualisten’ willen zekerheid over de
keuze en controle over de eigen inbreng. Ze willen dat
alles tot in de puntjes geregeld is waarbij ruimte blijft voor
de eigen inbreng. Daarom willen ze niet betutteld
worden, maar wel een ’technisch vraagbaak’ als
aanspreekpunt dat alle vragen kan beantwoorden.

‘Behoudende afwijzers’ willen gerustgesteld worden dat
de aanpak de juiste is. Zij hebben hierdoor behoefte aan
persoonlijke aandacht van iemand die goed luistert en
meedenkt.

“Ik beslis zelf wat er gebeurt. Ik laat niet iemand anders
dat bedenken en dat ik dan alleen hoef te betalen. Ik hou
de regie.”

“Ik vertrouw echt niemand, ik wil elke dag checken wat ze
aan het doen zijn.”

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
Eén aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen, die
gemakkelijk bereikt kan worden. Bij voorkeur is deze
persoon bekend met, maar tenminste op de hoogte van,
hun specifieke situatie.
Een heldere planning en aanpak (wie, wat, hoe en wanneer)
die tijdig gedeeld en uitgelegd wordt.

Bijlagen

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:

Iemand die meedenkt over hoe zaken het best aangepakt
kunnen worden, bijvoorbeeld met tips vooraf of als zaken
anders lopen dan gepland.
Een onafhankelijke controle op de uitvoering en de
installaties, waarmee bewoners ook de zekerheid krijgen
dat wat ze hebben gedaan goed is.

“Er is gewoon zoveel angst, dat je niet het juiste doet.”
“Het is wel fijn als zo’n klusjesman een goede planning
maakt. Maar dat is niet altijd hun sterkste punt hoor,
haha!”
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Deel I: Bewonersbehoeften

V. Conclusie
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IV. Taken voor
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III.
Volledigheid
aanbod

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

FASE 6: ERVAREN
Na realisatie wil de bewoner nog lang plezier hebben van de renovatie.
Bewoners willen tevreden zijn met de uitkomst en goed geïnstrueerd
worden over hoe zij op een juiste manier gebruik kunnen maken van de
aanpassingen. Daarnaast is het in deze fase van belang de bewoner naar
ervaringen te vragen, zowel wat betreft de technische installatie en
werking als de procedurele gang van zaken en planning. Het delen van
hun ervaringen helpt de verwerking ervan. Tenslotte zijn bewoners
geholpen bij inzicht in mogelijke vervolgstappen.

Per type bewoner herkennen we de volgende bewonersbehoeften:
‘Gemakzuchtige ontplooiers’ leggen ook in deze fase de
nadruk op de impact die ze willen maken. Ze willen graag
voldoende gedaan hebben en willen daarom inzicht in de
impact die ze gemaakt hebben. Ook willen ze anderen
graag enthousiast maken om dezelfde stappen te zetten.

‘Volgende socialen’ hebben in deze fase aandacht voor
de eigen resultaten en willen de eigen ervaringen ook
graag vergelijken met de buren. Zij willen hiervoor
bijvoorbeeld met een eenvoudige tool het eigen verbruik
meten, zodat zij dit kunnen vergelijken. Ze willen liever
niet meedenken met een vervolg, wel willen ze
eventueel een ‘endorser’ worden.

“Ik zou vooral ook hulp willen bij het verder optimaliseren.”

“Nadat Essent de cv-ketel had geïnstalleerd legden ze het
echt goed uit. Ze hebben bijvoorbeeld ook de app die erbij
hoort voor mij geïnstalleerd.”

De overkoepelende behoeftes voor deze fase zijn:
Bewoners hebben er vaak een heel traject op zitten en
willen graag een goede afronding. Daarvoor willen ze dat
hun woning naar afspraak opgeleverd wordt, zowel
technisch als procesmatig.
Bewoners kennen de nieuwe installaties vaak nog niet en
willen daarom goed geïnstrueerd worden om zich snel
comfortabel te voelen met de gemaakte aanpassingen.
Bewoners hebben zelf onvoldoende inzicht in mogelijke
vervolgstappen. Daarom willen zij (enige) informatie krijgen
over de mogelijkheden en termijn van vervolgstappen.

“Ik wil achteraf graag mijn ervaringen delen met anderen.
Want ik heb ook veel gehad aan de ervaringen van
anderen.”
‘Calculerende individualisten’
willen uitgebreide
technische informatie en zekerstellen dat alles goed
geïnstalleerd is. Ze willen daarbij inzicht in de prestaties,
ook ten opzichte van anderen. Hiervoor gaan zij graag het
gesprek aan met een expert van het ontzorgingsinitiatief
en schuwen daarbij kritische vragen niet.

‘Behoudende afwijzers’ hebben veel behoefte aan een
contactpersoon waar ze terecht kunnen bij vragen. Ze
willen eenvoudige uitleg en vinden eventuele
vervolgstappen niet interessant.

“Als je huis eenmaal verbouwd is kom je toch nog altijd
iets tegen. Dan wil je dus een klusjesman bellen.”

“Ik wil visuele instructies, filmpjes die je kan terugkijken of
een foto-stappenplan.”

Bijlagen

“Ik wil achteraf vragen kunnen stellen via whatsapp. En
dat wel met een echt persoon en niet meer een bot ofzo.”
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SAMENGEVAT: BEWONERSBEHOEFTEN IN DE BEWONERSREIS

I. Bewonersbehoeften

Hieronder zijn de overkoepelende bewonersbehoeften van eigenaar-bewoners m.b.t. ontzorging in de energietransitie per fase van de bewonersreis samengevat.
▪ Transparant, betrouwbaar
en volledig advies

0. Bewust worden

▪ Opties om uit te kunnen kiezen (maar niet teveel)
▪ Hulp bij het maken van een keuze

▪ Informatie over
wat er komt
kijken bij renoveren
▪ Inzicht in wat er wettelijk
kan en moet

V. Conclusie
en
aanbevelingen

2. Voorbereiden

▪ Heldere planning en aanpak
▪ Begeleiding tijdens het proces

3. Financieren

III.
Volledigheid
aanbod

▪ Gewezen worden op
mogelijkheden voor
woningverduurzaming
door middel van
inspirerende
voorbeelden

4. Beslissen

▪ Inzicht in mogelijke
(technische) oplossingen

▪ Hulp bij het rond krijgen
van financiering
▪ Eén betrouwbaar
aanspreekpunt
▪ Flexibele, eerlijke en
voorspelbare producten

▪ Controle op uitvoering en
installaties

5. Realiseren

IV. Taken voor
ontzorging

▪ Gewezen worden op
belang en voordelen
van
woningverduurzaming
op natuurlijke
momenten

1. Oriënteren

II.
Ontzorgingsinitiatieven

▪ Contact over de offerte

▪ Huis naar afspraak opgeleverd
▪ Instructie over gebruik

▪ Passend en gepersonaliseerd advies

▪ Inzicht in de mogelijke
vervolgstappen

Bijlagen

▪ Complete en betrouwbare offertes
▪ Inzicht in het
renovatietraject
▪ Helderheid over het eindresultaat

6. Ervaren
14

Deel II:
Ontzorgingsinitiatieven

De afgelopen jaren is een grote groep
ontzorgingsinitiatieven ontstaan. Deze hebben
als doel bewoners te ontzorgen, aanmoedigen
en/of te begeleiden naar een energiezuinige of
zelfs energieneutrale woning. Om een beter
inzicht te krijgen in het snel gegroeide
Nederlandse ‘ontzorgingslandschap’ schetsen we
in dit tweede deel een beeld van het aanbod.
We geven hiermee antwoord op de vraag: Hoe
ziet het landschap van initiatieven voor
ontzorging van particuliere woningeigenaren in
de energietransitie eruit?

15

Inleiding

Deel II: Ontzorgingsinitiatieven

In dit hoofdstuk schetsen we het landschap van bestaande ontzorgingsinitiatieven vanuit
zowel een kwantitatief als kwalitatief perspectief. We analyseren daarvoor de markt van
ontzorgingsinitiatieven op basis van de volgende elementen:
▪
▪
▪
▪

Vorm en verzorgingsgebied
Fasen van de bewonersreis
Elementen van ontzorging
Intensiteit van ontzorging

Onderzoeksverantwoording
In deze analyse zijn ruim 40 bestaande ontzorgingsinitiatieven meegenomen die zich
(onder andere) richten op de doelgroep ‘bewoner-eigenaars’. Het betreft zowel private
als publiek-private en 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.

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

IV. Taken voor
ontzorging

III.
Volledigheid
aanbod

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften
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Deel II: Ontzorginsinitiatieven

Bijlagen
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I. Bewonersbehoeften

VORM EN VERZORGINGSGEBIED
Verzorgingsgebied
Het overgrote deel van de ontzorgingsinitiatieven is actief in
heel Nederland, of in een grote hoeveelheid Nederlandse
gemeenten verspreid over het land. Hiermee zijn deze
initiatieven toegankelijk voor de meeste Nederlandse
bewoners. Collectieve inkoopacties zijn daarentegen vaak
gebonden aan een lokale context (bijvoorbeeld een
specifieke gemeente), waardoor deze niet op grote schaal
toegankelijk zijn, maar wel herhaald kunnen worden.
Vorm
Alle ontzorgingsinitiatieven hebben een online component,
waardoor ze voor een grote groep mensen laagdrempelig
toegankelijk zijn (zie Figuur 2). Een groot deel van de
initiatieven heeft daarnaast ook een fysieke component,
bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek aan huis. De
initiatieven die de bewoner begeleiden in de uitvoerende
fasen van de bewonersreis hebben altijd een fysieke
component. Initiatieven die uitsluitend online zijn ingericht
focussen enkel op de eerste (informerende) fasen van de
bewonersreis.

offertemodel*. De initiatieven die de bewoner begeleiden
tijdens de volledige bewonersreis en ontzorgen volgens het
aanbestedingsmodel* zijn juist allemaal privaat.
Samenwerking met overheden
Een deel van de private ontzorgingsinitiatieven werkt wel
samen met (lokale) overheden (bijv. gemeenten) en/of
ontvangt publieke financiering. Deze samenwerking tussen
private ontzorgingsinitiatieven en lokale overheden heeft
uiteenlopende vormen. Enkele voorbeelden zijn: gebruik
maken van gemeentelijke communicatiekanalen, het
organiseren
van
gezamenlijke
inkoopacties
en
samenwerking met een gemeentelijk energieloket.

Zeggenschap
De meerderheid van de ontzorgingsinitiatieven zijn privaat
ingericht (zie Figuur 3). De overige initiatieven zijn publiekprivaat of publieke ontzorgingsinitiatieven. De uitsluitend
publiek ingerichte initiatieven focussen vaak op de eerste
(informerende) fasen van de bewonersreis of begeleiden de
bewoner tot aan de start van de uitvoeringsfase via een

*Zie het theoretisch kader (blz. 39) voor de definitie van deze en andere termen gemarkeerd met een asterisk.

Figuur 2: Vorm bestaande ontzorgingsinitiatieven
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Online
Vooral online, aangevuld met fysiek

81%

Figuur 3: Zeggenschap bestaande ontzorgingsinitiatieven
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Deel II: Ontzorginsinitiatieven

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

BEWONERSREIS
De mate waarin ontzorgingsinitiatieven in de verschillende
fasen van de bewonersreis voorzien verschilt sterk (zie Figuur
4). 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.

Figuur 4: Aantal bestaande ontzorgingsinitiatieven met focus op de verschillende fasen in de
bewonersreis
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5. Realiseren

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, zie vorige
pagina m.b.t. het element ‘financiering’) aandacht aan de
financieringsfase, noch focussen deze op de uitvoeringsfasen
4, 5 en 6.

6. Ervaren

Figuur 5: Aantal fasen in de bewonersreis waarin bestaande ontzorgingsinitiatieven actief zijn
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aanbevelingen
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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.

6

3 Fasen

3

2 Fasen

3

1 Fase

2

0 Fasen

1
2

4

6

8

10

12

14

16

18

Bijlagen

0

*Dat deze initiatieven aanbod leveren voor dit deel van de bewonersreis betekent niet per definitie dat dit het juiste of volledige aanbod is.
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Deel II: Ontzorginsinitiatieven

De mate waarin de elementen van ontzorging*
onderdeel uitmaken van de aanpak van bestaande
ontzorgingsinitiatieven verschilt sterk per element
(zie Figuur 6).
Financiering
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
Dit element is in meer of mindere mate onderdeel
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.

Technisch aanbod
We
observeren
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.

Figuur 6: Mate waarin elementen van ontzorging* onderdeel
uitmaken van de aanpak van bestaande ontzorgingsinitiatieven
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Collectieve aanbesteding
Dit element blijkt 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 (zie ook volgende
pag.).
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ELEMENTEN VAN ONTZORGING
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Deel II: Ontzorginsinitiatieven

De intensiteit van ontzorging van de initiatieven kan
worden geclassificeerd volgens het aanbestedingsmodel*
en het offertemodel*. Deze beide classificaties zien we
terug in de onderzochte ontzorgingsinitiatieven. We zien
echter ook nog een derde type: initiatieven met een lage
ontzorgingsintensiteit. Dit betreft initiatieven die zich
uitsluitend focussen op eerste fasen van de bewonersreis
en de bewoner niet ontzorgen in de uitvoerende fasen
(van ‘Besluiten’ tot ‘Ervaren’). Zie het Figuur rechts voor de
verdeling van deze classificaties.
Aanbestedingsmodel
De groep initiatieven die bewoners ontzorgen volgens het
aanbestedingsmodel
betreft
uitsluitend
private
initiatieven. Deze initiatieven besteden allemaal voldoende
tot veel aandacht aan de elementen ‘Financiering’,
‘Communicatie naar doelgroepen’ en ‘Technisch aanbod’.
Echter focust maar één initiatief focust op ’Collectieve
inkoop’.

Offertemodel
Initiatieven die bewoners 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’.

Figuur 7: Intensiteit bestaande ontzorgingsinitiatieven
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Lagere ontzorgingsintensiteit
Tenslotte zien we dat de initiatieven met een lage
ontzorgingsintensiteit evenredig publiek als privaat
ingericht zijn. Het merendeel van deze initiatieven
besteedt voldoende aandacht aan het aspect
‘Communicatie naar doelgroepen', echter minder aan
‘Financiering’ en ‘Technisch aanbod’.

Lagere ontzorgingsintensiteit
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INTENSITEIT

20

Deel III:
Volledigheid van
het aanbod

In dit derde onderdeel vergelijken we de
overkoepelende bewonersbehoeften (deel I)
met het aanbod van de bestaande
ontzorgingsinitiatieven (deel II), waarmee we in
kaart brengen in hoeverre het huidige aanbod
voldoet aan de behoeften van bewoners.
Hiermee geven we antwoord op de hoofdvraag
van dit onderzoek, die luidt: In hoeverre dragen
de bestaande initiatieven eraan bij dat eigenaarbewoners voorzien worden in hun behoeften en
daarmee hun weg kunnen vinden door de
bewonersreis?
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Slechts een klein deel van de bestaande ontzorgingsinitiatieven focust op deze fase. Met andere woorden; de grote meerderheid van de initiatieven besteedt geen aandacht aan het creëren
van bewustwording. Bovendien wordt het verduurzamen van de woning benaderd vanuit het oogpunt van verduurzaming, besparen van energie en terugverdientijd.

Bewoners willen gewezen worden op het belang en voordelen van
woningverduurzaming op natuurlijke momenten.

Bewoners willen gewezen worden op mogelijkheden voor woningverduurzaming door
middel van inspirerende voorbeelden.
:

IV. Taken voor
ontzorging

FASE 0: BEWUST WORDEN

Beide bewonersbehoeften worden onvoldoende behandeld door de bestaande initiatieven. Een kleine groep initiatieven benadert woningrenovaties vanuit een ander perspectief dan
energiebesparing, bijvoorbeeld comfort of luxe. Ook wordt woningverbetering zelden of nooit in verband gebracht met natuurlijke momenten in de levensloop van bewoners. Een kleine
groep bestaande initiatieven publiceert ervaringen van bewoners op hun website. Dit zijn vaak bewoners met verschillende achtergronden in verschillende fasen van hun leven. Ongeveer
een kwart van de bestaande initiatieven publiceert ervaringen van bewoners op hun website. Dit zijn vaak bewoners van verschillende woningen, verschillende leeftijden en
gezinssamenstellingen.
Uit analyse van de kleine groep bestaande initiatieven die actief zijn in deze fase herkennen we drie strategieën die ingezet kunnen worden om bewoners bewust te maken:
1. Voorlichting: Ontzorgingsinitiatieven zoals HIER en Milieu Centraal informeren bewoners op een laagdrempelige manier over allerlei vormen van energiebesparing en
woningrenovatie. Hierbij is ook vaak aandacht voor ervaringen van bewoners uit verschillende levensfasen, bijvoorbeeld via blogs.
2. Informeren van bewoners op natuurlijke momenten: We zien hierbij dat de meeste banken op hun website, bij pagina’s met betrekking tot hypotheken, beknopte informatie over
het verduurzamen van woningen delen. Een aantal banken wijst door naar bestaande ontzorgingsinitiatieven of heeft een samenwerkingsverband met een ontzorgingsinitiatief. Zo
werkt ASN bank samen met De Energiebespaarders en de Rabobank met Greenhome.
3. Bewustwording via (bestaande) sociale structureren wordt ingezet als strategie: Buurkracht en Slimme Buur (van HIER) activeren bewoners om elkaar op een laagdrempelige
bewust te maken van de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen. De focus van deze initiatieven ligt op het verbinden, mobiliseren en activeren van bewoners in
bijvoorbeeld buurt- of wijkverband (Buurkracht) of binnen eigen dorp of stad (Slimme Buur).

Bijlagen

:

V. Conclusie
en
aanbevelingen

Deel III: Volledigheid van het aanbod
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Alle initiatieven zijn in staat bewoners tijdens deze fase in meer- of mindere mate te ondersteunen en begeleiden. De kwaliteit van het aanbod van de bestaande initiatieven waarin ze
voorzien in de overkoepelende bewonersbehoeften varieert daarbij wel sterk.

De bewoner is meestal een relatieve leek op het gebied
van verduurzaming en wil daarom kennis en inzicht
opdoen over de mogelijke (technische) oplossingen voor
woningverbetering en de kosten en baten ervan.

De helft van de ontzorgingsinitiatieven heeft via hun
website een uitgebreid naslagwerk over mogelijke
technische oplossingen. Hiermee kunnen bewoners zich op
een laagdrempelige manier informeren over de technische
oplossing. Sommige initiatieven behandelen ook
veelgestelde vragen zoals: ‘Zorgt een warmtepomp voor
geluidsoverlast?’.
De kosten en baten van deze technische oplossingen zijn in
de oriëntatiefase minder toegankelijk. Een aantal
initiatieven stelt een tool beschikbaar waarmee de
bewoner een inschatting kan maken van de kosten en
baten. Daarbij geven de initiatieven relatief veel informatie
over energiebesparing, maar niet over terugverdientijd
en/of bijbehorende maandlasten.

De bewoner begint aan een nieuwe reis en heeft daarom
behoefte aan betrouwbare en toegankelijke informatie
over wat men te wachten staat (‘geen gedoe’).

Bij het merendeel van de initiatieven is de informatie
toegankelijk. De meeste initiatieven geven informatie via
duidelijke teksten die niet te ingewikkeld zijn en geen tot
weinig voorkennis vragen. Wel is het voor bewoners lastig
om deze teksten te beoordelen op onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid. Een keurmerk kan hierbij helpen.
Een kwart van de ontzorgingsinitiatieven schenkt
uitgebreid aandacht aan bewonerservaringen. Soms is
hierbij alleen aandacht voor de ervaringen met en
beoordelingen van het initiatief, bij anderen is er
uitgebreide aandacht voor het volledige proces. In dat
geval vertellen bewoners van verschillende doelgroepen
hoe zij de renovatie ervaren hebben.

De bewoner wil ook graag weten wat wettelijk kan en
moet, of juist niet kan. Dit kadert de mogelijkheden en
reduceert onzekerheden. Hiervoor is inzicht in en
oriëntatie binnen de kaders en regels van de landelijke
overheid vereist.
:

V. Conclusie
en
aanbevelingen

FASE 1: ORIËNTEREN

:

Bijlagen

Deel III: Volledigheid van het aanbod

Tenslotte zien we dat de bestaande initiatieven bewoners
nauwelijks informeren over landelijk beleid of wettelijke
kaders (zoals het Klimaatakkoord) of lokale kaders (zoals de
Transitievisie Warmte). Dit terwijl bij bewoners vragen
leven zoals: ‘Wat moet ik, wat mag ik, wat kan ik?’ Dit
betreft ook de mate waarop initiatieven de relatie leggen
tussen een energetisch einddoel (zoals energieneutraal of
aardgasvrij) en de situatie van de bewoner. Een kwart van
de ontzorgingsinitiatieven geeft aan samen te werken met
gemeenten. Een aantal initiatieven geeft aan dat ze op de
hoogte zijn van lokaal beleid, subsidiemogelijkheden en
lokale inkoopacties.
Hierbij is het belangrijk op te merken dat het gemeentelijk
beleid m.b.t. de energietransitie (bijv. Transitievisies
Warmte) veelal nog in ontwikkeling is.
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FASE 2: VOORBEREIDEN
Net als in de oriënterende fase bieden bijna alle initiatieven ook in de voorbereidende fase ontzorgend aanbod. De wijze waarop ze dat doen verschilt echter sterk, en daarbij wordt ook
niet voorzien in alle bewonersbehoeften.

Inleiding
II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

Deel III: Volledigheid van het aanbod

Bijlagen

Alle bestaande initiatieven geven aan de
bewoner te kunnen voorzien van passend en
gepersonaliseerd advies. Het is echter vaak
niet duidelijk hoe dit gepersonaliseerde advies
tot stand komt. Een van de variabelen die bij
de meeste initiatieven genoemd wordt is
personalisatie op basis van type woning en
bouwjaar, afgestemd op specifieke wensen en
het budget van de bewoner. Veel
ontzorgingsinitiatieven voeren een persoonlijk
gesprek met de bewoner en/of brengen een
bezoek aan de woning
:

V. Conclusie
en
aanbevelingen

IV. Taken voor
ontzorging

III.
Volledigheid
aanbod

De bewoner is geholpen met een passend en
gepersonaliseerd advies.

De bewoner wil inzicht krijgen in het
renovatietraject. Hierbij gaat het om zowel
de aanstaande renovatie als een vooruitblik
naar een volgend traject in de toekomst.

Het merendeel van de bestaande initiatieven
focust
alleen
op
het
aankomende
renovatietraject. Dat betekent dat er weinig
aandacht is voor het energetische einddoel,
zoals het volledig energieneutraal of
aardgasvrij maken van de woning, en dat dit
ook niet of nauwelijks met de bewoners wordt
besproken. Er is daarmee ook weinig aandacht
voor vervolgstappen en vervolgrenovaties.

De bewoner heeft behoefte aan helderheid
over het eindresultaat van de
woningrenovatie.

Betrouwbare en complete offertes stellen de
bewoner in staat om verschillende opties in
beeld te krijgen en tegen elkaar af te wegen.

Vrijwel alle initiatieven brengen het
eindresultaat wel duidelijk in kaart voor de
bewoner, waarbij de initiatieven met name
focussen op de technische oplossingen en
minder op de gebruiksfase.

Ongeveer de helft van de bestaande
initiatieven geeft aan de bewoner te
ondersteunen
bij
de
keuze
tussen
verschillende leveranciers. Wat veelal
gebeurt, is dat initiatieven opgevraagde
offertes filteren op prijs en kwaliteit en een
geselecteerd aantal offertes overdraagt aan
de bewoner. Vaak zijn de offertes in een
online-omgeving te bekijken en te delen met
derden.
Het is echter onduidelijk in hoeverre de
initiatieven
de
bewoner
vervolgens
ondersteunen in dit keuzemoment en of zij
uitleg geven over de verschillende
opgevraagde offertes.
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De financieringsfase is een bottleneck voor veel eigenaar-bewoners. Hoewel de helft van de bestaande ontzorgingsinitiatieven actief is in deze fase, bieden ze vaak niet voor alle
financieringsopties ontzorgend aanbod. Dat komt ook duidelijk terug in de mate waarin de initiatieven in de behoeften voorzien.

De bewoner wordt vaak overweldigd door het
financieringsvraagstuk. Daarom hebben zij behoefte aan
een betrouwbaar aanspreekpunt, dat in alle relevante
informatie kan voorzien. Dit aanspreekpunt moet voor
meerdere jaren ingericht zijn, zodat de bewoner ook na
verloop van tijd weer terug kan.
De meeste ontzorgingsinitiatieven geven aan een
persoonlijk aanspreekpunt beschikbaar te stellen zodra de
bewoner met het initiatief in zee staat. Dit betreft
voornamelijk initiatieven die volgens het offerte- of
aanbestedingsmodel werken.
Dit betekent dat veel initiatieven de bewoner onvoldoende
ondersteunen (tijdens de voorbereidende fasen) op het
gebied van informatievoorziening gerelateerd aan
financiering.

Bewoners weten vaak niet waar, hoe en onder welke
condities ze de woningverbetering kunnen financieren.
Daarom hebben ze behoefte aan hulp bij het rond krijgen
van de financiering.

Twijfel en onzekerheden vormen in deze fase een barrière
voor bewoners. Deze barrière kan worden verlaagd door
flexibele, eerlijke en voorspelbare producten te bieden met
transparante voorwaarden.

Maar een klein deel van de initiatieven is in staat om de
bewoner van volledig advies over alle mogelijke financiële
mogelijkheden (van leningen tot lokale subsidies) te
voorzien. Initiateven zijn zelf namelijk niet altijd goed op de
hoogte van alle financieringsopties. Vaak is het bijv. óf
financiering óf subsidies. Daarmee hebben ze dus geen
totaaloverzicht en helpen ze de bewoner niet volledig in hun
behoeften.

Huidige initiatieven zijn onvoldoende in staat om de
bewoner op dit gebied voldoende te ondersteunen.
Daardoor moet de bewoner bij verschillende partijen
informatie inwinnen om zeker te zijn van hun keuze en deze
fase van de bewonersreis af te kunnen ronden.

Bij het advies hoort ook een kloppend kostenplaatje voor het
einddoel, tussenliggende stappen en aanvullende
maatregelen, zodat de bewoner de juiste afweging kan
maken en slimme stappen kan nemen. Het is onduidelijk in
hoeverre de bestaande initiatieven in staat zijn bewoners te
begeleiden bij dit proces, of dat de bewoner nog andere
ondersteuning in moet schakelen.

:

V. Conclusie
en
aanbevelingen

FASE 3: FINANCIERING

:

Bijlagen

Deel III: Volledigheid van het aanbod

Naast de informatie die initiatieven beschikbaar stellen,
spelen banken en gemeenten in dit aspect een toonbare rol.
De meeste banken bieden informatie over aanvullende
hypotheken en andere financiële producten met betrekking
tot het verduurzamen van woningen. Via gemeenten en/of
het lokale energieloket kunnen bewoners informatie over
lokale subsidies inwinnen.
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FASE 4: BESLISSEN
Vanaf de fase ‘Beslissen’ is het lastiger om een volledig beeld te krijgen van het aanbod van de initiatieven omdat de activiteiten van de initiatieven zich minder online en meer bij de
bewoners afspelen. Daarbij zijn de activiteiten meer context specifiek. Ook is er bijvoorbeeld geen onafhankelijk vergelijkingsplatform waarop recensies staan van bewoners over de
ontzorgingsinitiatieven. Hoewel we pogen per bewonersbehoefte uiteen te zetten in hoeverre eraan voldaan wordt, is deze analyse daarom minder volledig dan die van de vorige fases.

Om het gevoel van gedoe te verminderen,
hebben bewoners behoefte aan eenduidig,
betrouwbaar en volledig advies over de
opties.

Een groot deel van de ontzorgingsinitiatieven
selecteert aanbieders van technische
oplossingen en/of uitvoerders op vooraf
geselecteerde criteria. Het is echter niet altijd
duidelijk wat deze criteria zijn en wat de
relatie is tussen de aanbiedende/uitvoerende
partij en het ontzorgingsinitiatief; of het
bedrijf het zelf uitvoert, of dat er nog andere
partijen worden ingehuurd voor de
uitvoering. Van de aanbestedende diensten
(ongeveer een derde) is het onduidelijk welke
marktpartijen aan hen verbonden zijn, hoe de
onderlinge taakverdeling is en hoe de
verantwoordelijkheden belegd zijn.

Bewoners willen de mogelijkheid hebben om
iets te kiezen, en tegelijkertijd niet
overweldigd worden met de mogelijke
keuzes. Kortom; ze willen iets te kiezen
hebben, maar niet te veel.

Van de initiatieven die volgens het
offertemodel werken bieden hulp bij het kiezen
tussen offertes. Deze initiatieven werken vaak
samen met een beperkte groep installateurs of
andere uitvoerende bedrijven, deels op basis
van ervaring en kwaliteit. Daarmee geven ze
invulling aan de bewonersbehoeften ‘iets te
kiezen hebben maar niet te veel’, echter is het
onduidelijk(er) voor de bewoner in hoeverre
het advies echt volledig is.

Bewoners worden bij het maken van de
keuze vaak geconfronteerd met onbekende
variabelen. Daarom hebben zij behoefte aan
hulp bij het maken van een weloverwogen
beslissing, waarin zowel het financiële als
het technische en juridische totaalplaatje
meegenomen wordt.
De meeste initiatieven stellen een
contactpersoon
voor
de
bewoners
beschikbaar, maar het is onduidelijk welke rol
en verantwoordelijkheden deze persoon in de
praktijk aanneemt. Er wordt niet expliciet
aangegeven dat deze contactpersoon mee
kan denken over de financiële, technische en
juridische kant van de keuze.

Om vragen te kunnen te stellen over de
offerte, of over de offerte af te kunnen
stemmen, heeft de bewoner behoefte aan
contact over de offerte. Zo mogelijk snel na
de ontvangst van de offerte.

Veel ontzorgingsinitiatieven die de bewoner
begeleiden in de uitvoerende fase (of totaal
ontzorging
bieden),
bieden
één
aanspreekpunt tijdens het proces. De
bewoner kan bij deze persoon terecht met
vragen. Een klein aantal initiatieven geeft als
optie (vaak tegen meerprijs of als onderdeel
van het meest uitgebreide adviespakket) om
(online) advies te geven over o.a. offertes.

Inleiding
Bijlagen
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FASE 5: REALISEREN
De meeste initiatieven die actief zijn in deze fase van de bewonersreis – met andere woorden de initiatieven die werken volgens het aanbestedingsmodel of offertemodel – geven aan dat zij
in grote lijnen tegemoet komen aan de bewonersbehoeften in deze fase. Hoe de verschillende initiatieven vervolgens vorm geven aan het behartigen van deze belangen verschilt onderling
en is – net als in fase 4 – lastiger te beoordelen van de eerste drie fasen van de bewonersreis.

Eén aanspreekpunt voor alle vragen en
opmerkingen, die gemakkelijk bereikt kan
worden. Bij voorkeur is deze persoon bekend
met, maar tenminste op de hoogte, van hun
specifieke situatie.

De meeste initiatieven stellen een
contactpersoon
beschikbaar
voor
de
bewoners, maar het is onduidelijk welke rol
en verantwoordelijkheden deze persoon in de
praktijk
neemt.
Wanneer
deze
contactpersoon aan het begin van het proces
is toegewezen aan de bewoner, is de kans
groot dat deze op de hoogte is van specifieke
situaties in de woning en/of de leefwereld van
de bewoner.

Een heldere planning en aanpak (wie, wat,
hoe en wanneer) die tijdig gedeeld en
uitgelegd wordt.

Een groot deel van de initiatieven die actief
zijn in deze fase geven aan de volledige
coördinatie van geplande werkzaamheden op
zich te nemen en af te stemmen tussen
verschillende uitvoerende partijen en
leveranciers.
De
insteek
van
deze
coördinerende activiteiten is vaak technisch
van aard (afstemmen van werkzaamheden) en
het is onduidelijk in hoeverre er ook
afgestemd en gecommuniceerd wordt met en
naar de bewoners.

Iemand die meedenkt over hoe zaken het
best aangepakt kunnen worden,
bijvoorbeeld met tips vooraf of als zaken
anders lopen dan gepland.

Bijna geen enkel initiatief benoemt dat zij
concreet actief zijn op dit gebied. Wel wordt
vaak benoemd dat de centrale contactpersoon
benaderd kan worden bij vragen tijdens het
volledige proces.

Een onafhankelijke controle op de uitvoering
en de installaties.

Bijna geen enkel initiatief dat actief is in deze
fase geeft aan dat zij een onafhankelijke
controle op uitvoering en installaties (laten)
uitvoeren. Wel geeft een groot aantal
initiatieven aan alleen samen te werken met
erkende en gecertificeerde uitvoerende
partijen en leveranciers.
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In deze ‘nazorgfase’ kan het traject voor de bewoner goed afgerond worden en liggen kansen om bewoners ambassadeurs te laten worden van de energietransitie. Echter noemen de
meeste initiatieven die actief zijn in de uitvoerende fasen van de bewonersreis deze nazorgfase niet in hun stappenplan. Aan de bewonersbehoeften wordt dan ook vaak niet voldaan.

Bewoners hebben er vaak een heel traject op zitten en
willen graag een goede afronding. Daarvoor willen ze dat
hun woning naar afspraak opgeleverd, zowel wat betreft
de technische woningaanpassing(en) als de
procesafspraken.

Bewoners kennen de nieuwe installaties vaak nog niet, en
willen daarom goed geïnstrueerd worden om op de juiste
manier gebruik te kunnen maken van de aanpassingen.

Bewoners hebben zelf onvoldoende inzicht over mogelijke
vervolgstappen. Daarom willen zij informatie krijgen over
de mogelijkheden en termijn voor vervolgstappen.

De ontzorgingsinitiatieven die volgens het offerte- of
aanbestedingsmodel werken, geven op hun website weinig
inzicht in hoe de nazorgfase verloopt. Een evaluatiegesprek
kan onderdeel zijn van deze laatste fase, maar een
(onafhankelijke) controle op de uitvoering en de installaties
wordt zelden expliciet genoemd.

Naast instructies direct na de woningaanpassing(en), geven
de meeste initiatieven die volgens het offerte- of
aanbestedingsmodel te werk gaan aan dat het centrale
aanspreekpunt voor bewoners ook bereikbaar blijft in de
nazorgfase, bijvoorbeeld als de bewoner extra instructies
nodig heeft of als er problemen optreden.

Een klein aantal ontzorgingsinitiatieven geeft de bewoner
inzicht in slimme stappen naar een aardgasvrije of
energiezuinige woning. Over het algemeen lijken de
meeste ontzorgingsinitiatieven geen iteratief proces aan te
bieden.

:
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TOT SLOT
Naast het aanbod van de bestaande ontzorgingsinitiatieven t.b.v. de
bewonersbehoeften per specifieke fase, zien we nog een drietal uitdagingen met
betrekking tot het aanbod in meerdere fasen van de bewonersreis. Ieder van deze
punten heeft effect op de mate waarin bewoners hun weg kunnen vinden door de
bewonersreis. Het betreft:
1.

Allereerst zien we dat de meerderheid van de bestaande initiatieven in staat is
om bewoners in de meeste fasen van de bewonersreis te ondersteunen. Er is
echter geen enkel initiatief dat alle fasen van de bewonersreis verzorgt en/of
de elementen van ontzorging grotendeels of volledig behandelt in zijn aanpak.
Dit betekent dat bewoners (zelfstandig) verschillende ontzorgingsinitiatieven
moeten benaderen om ondersteund te worden tijdens de volledige
bewonersreis. Dit kan ervoor zorgen dat bewoners die hun woning wel willen
verduurzamen de bewonersreis uiteindelijk niet volledig door lopen.

2.

We zien dat de eerste fasen (1. oriënteren en 2. voorbereiden) onderdeel zijn
van de aanpak van bijna alle ontzorgingsinitiatieven. Echter kan een groot deel
van de initiatieven de bewoner vervolgens onvoldoende begeleiden en
ondersteunen tijdens de daaropvolgende financieringsfase. Dit kan ertoe
leiden dat bewoners niet doorstromen in de bewonersreis.

3.

Tenslotte zien we dat de initiatieven die actief zijn in de uitvoerende fase (4.
besluiten, 5. realiseren) aangeven dat een groot deel van de
bewonersbehoeften onderdeel is van hun stappenplan. Het is niet duidelijk op
welke manier deze initiatieven aan die behoeften tegemoet komen.
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Deel IV:
Taken voor ontzorging

Op basis van de verkregen inzichten in deel I t/m
III doen we een voorstel voor de taken die als
onderdeel van een totaalontzorgingsconcept
uitgevoerd of aangeboden kunnen worden om
de bewonersreis soepel(er) te laten verlopen.
We zetten in dit laatste deel per fase uiteen
welke taken het betreft en met welke criteria in
de uitvoering rekening moet worden gehouden.
Wie deze taken vervolgens uit moet voeren is
geen onderdeel van dit onderzoek. We sluiten af
met een drietal integrale taken, die gedurende
de gehele bewonersreis opgepakt moeten
worden.
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IV. TAKEN VOOR ONTZORGING

Inleiding

1. Organiseer voorlichtingscampagnes waarbij de boodschap focust op
bewonersbehoeften (zoals wooncomfort) in plaats van op aardgasvrij of milieubesparing.
Deze campagnes moeten toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen (levensfase,
woningtype, energieleefstijl). Gezamenlijk vergroot dit de kans dat bewoners geactiveerd
worden om na te denken over renovatie (en onderhoud) van hun eigen woning.
2. Gebruik kanalen die passen bij de woonbehoefte en levensfase van de bewoner.
Denk hierbij aan samenwerkingen met partijen zoals makelaars, aannemers, banken en
hypotheekverstrekkers, maar ook aan verloskundigen en bouwmarkten. Met behulp van
deze samenwerkingen kunnen bewoners op een laagdrempelige manier bewust worden
gemaakt van de mogelijkheid om stappen te zetten. Hierbij kunnen ze direct gekoppeld
worden een ontzorgende partij.
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I. Bewonersbehoeften

Deel IV: Taken voor ontzorging

2. Ontwikkel of ondersteun een online platform met voormalige klanten/bewoners als
ambassadeurs.
Het horen van of lezen over ervaringen van andere bewoners spreekt tot de verbeelding.
Een online platform kan dienen als centrale plek waar ervaringen gevonden en gedeeld
kunnen worden. Dit platform dient toegankelijk (bijvoorbeeld via kanalen waar de bewoner
zelf al actief is) en vrijblijvend te zijn voor deelnemers. Het werven van ambassadeurs en het
bundelen van hun ervaringen kan de basis vormen van dit platform.
3. Geef inzicht in de aanbieders waar bewoners een passend aanbod kunnen krijgen.
Hierbij kan ook aangegeven worden waar bewoners op moeten letten bij deze keuze.
Daarnaast moeten bewoners in deze fase gekoppeld kunnen worden aan een regisseur die
de bewoner over alle fases heen ondersteunt, aangezien bewoners gebaat zijn bij het
hebben van één aanspreekpunt gedurende de hele bewonersreis.

2. Voorbereiden
1. Oriënteren
1. Creëer handelingsperspectief en neem zo mogelijk onzekerheid weg door goede
informatievoorziening.
Bewoners hebben hierbij behoefte aan onafhankelijke informatievoorziening over 1)
renovatiemogelijkheden, zowel voor nu als later en 2) wettelijke kaders en regels tot 2050.
Beide soorten informatievoorziening moeten worden vertaald naar de eigen situatie van de
bewoner, met aandacht voor regionale en lokale aspecten. Dat betekent dat informatie
toegespitst moet worden op wensen, behoeften en drijfveren bewoners. Tevens moet
informatiezekerheid worden gegarandeerd, waarbij voldoende wordt ingegaan op de
mogelijke risico’s. Bewoners worden voorzien door ze door te verwijzen naar betrouwbare
informatie. Daarbij is het van belang dat de informatieverstrekking gestandaardiseerd wordt,
om te voorkomen dat bewoners tegenstrijdige informatie ontvangen.

1. Geef inzicht in het energetische einddoel voor de woning.
Met een duidelijk beeld van de energetische eindsituatie van de woning krijgt de bewoner
beter zicht op het doel en het proces. De bewoner kan ook een methode worden aangereikt,
waarmee de bewoner kan afleiden hoeveel van de eindsituatie behaald kan worden met
verschillende maatregelen en eventueel welke kosten gemoeid zijn met een iets grotere
stap.
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Deel IV: Taken voor ontzorging

2. Maak stappen mogelijk met een gepersonaliseerd maatregelenpakket.
Dit begint met de eerste, concrete renovatiestap. Advies over deze eerste stap komt tot
stand aan de hand van persoonlijke wensen en uitgangspunten van de bewoner en de
specifieke situatie van de woning. Met behulp van een rekenmodel krijgt de bewoner inzicht
in de totale kosten, baten en terugverdientermijn. Ook worden de positieve gevolgen van
de eerste renovatiestap in kaart gebracht. Denk hierbij aan energetische waarde,
wooncomfort, gezondheid en esthetiek. Hierbij kan ook worden geadviseerd over
verduurzaming in relatie tot verkoopbaarheid van de woning. Deze eerste stap geeft ook
inzicht in aanvullende mogelijkheden, zoals een koppeling aan andere aanpassingen in huis
(bijv. een nieuwe keuken of betere ventilatie) of ruimte om een deel van de
werkzaamheden zelf uit te voeren. Tenslotte geeft het advies ook inzicht het ‘totale’
renovatietraject richting een energie neutrale en/of aardgasvrije woning.
3. Help de bewoner tijdens het offerteproces en stel hem in staat verschillende opties
tegen elkaar af te wegen.
Dit betekent in ieder geval dat offertes onderling vergelijkbaar en gefixeerd moeten zijn.
Daarnaast heeft de bewoner vaak behoefte aan hulp bij de interpretatie van de offertes, dus
willen bewoners offertes kunnen delen.

3. Financieren
1. Bied een volledig overzicht van financieringsopties aan.
De bewoner wil duidelijkheid krijgen over subsidies en financiële producten en opties. Dit
betreft ook de mogelijkheden tot uitbreiding van bestaande financiële producten van de
bewoners en inzicht in de effecten van het aangaan van de financiële producten. Idealiter
zijn de aangeboden financiële producten ‘aanpasbaar’, zodat de bewoner ook bij volgende
verduurzamingsstappen hetzelfde product kan gebruiken zonder (bijvoorbeeld)
geconfronteerd te worden met boetes. Aangezien de huidige ontzorgingsinitiatieven dit
overzicht op dit moment onvoldoende aanbieden, ligt hier ligt een kans voor een (publieke)
ontzorger.
2. Ondersteun bewoners bij het maken van de keuze voor type financiering.
Dit kan (al dan niet online) worden gedaan door een adviseur die meedenkt over wat
logische keuzes zijn voor de bewoner, ook met het oog op de lange termijn. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan het wel of niet inzetten van eigen vermogen door de bewoner. Hierbij
moet de adviseur ook aandacht hebben voor de emoties die dit proces teweeg kan brengen.
3. Ondersteun bewoners met het maken en actualiseren van afspraken met faciliterende
en/of uitvoerende partijen.
Hierbij moeten de volgende zaken worden gewaarborgd: flexibiliteit, gunstige
financieringsvoorwaarden (bijv. rente), betrouwbaarheid, transparantie.

4. Beslissen
1. Bied bewoners onafhankelijke en transparante hulp bij het maken van een keuze.
Bij het maken van een ingrijpende keuze als een renovatie wil een bewoner hulp. De
bewoner wil zeker weten dat keuzes op termijn geen spijt opleveren. Dit resulteert in
vragen over en hulp bij o.a. garanties, keurmerken voor aanbieders, standaard templates
voor offertes. Deze hulp kan door verschillende partijen geboden worden, essentieel is
echter dat de hulp onafhankelijk en transparant is. Het bieden van deze hulp, maar ook het
bundelen van betrouwbare partijen die deze hulp bieden, is daarmee bij uitstek een taak
voor een (publieke) ontzorger.
2. Stel de bewoner in staat zich goed voor te bereiden op (de start van) de
werkzaamheden.
Een bewoner wil overzicht op het renovatieproces. Hiervoor moet een integraal overzicht
geboden worden aan de bewoner over hoe het proces eruit ziet, met duidelijkheid over
welke maatregelen worden uitgevoerd en door wie, inclusief de onderdelen die de bewoner
zelf doet. Dit betreft ook duidelijkheid over de algehele planning en wat er wanneer van de
bewoner verwacht wordt. Het is van belang dat al deze informatie transparant en door een
betrouwbare partij aangeboden wordt. Wanneer een ontzorger de uitvoering overlaat aan
een uitvoerder of installateur, kan de uitvoerende partij deze taak ook op zich nemen.
3. Organiseer één vast aanspreekpunt voor bewoners, die afspraken maakt met en
contactpersoon is van de andere (uitvoerende) partijen.
Deze contactpersoon moet op de hoogte zijn van alle afspraken, beslissingen en planningen
en ook de kwaliteit van de werkzaamheden borgen.
32

Inleiding
I. Bewonersbehoeften
II.
Ontzorgingsinitiatieven
III.
Volledigheid
aanbod
IV. Taken voor
ontzorging

5. Realiseren
1. Bied begeleiding bij het renovatietraject van bewoners.
Onderdeel van deze begeleiding is o.a. vooraf en tijdens het traject aangeven wie wanneer
wat komt doen, wat er van de bewoner verwacht wordt en tussentijds evalueren. Hiermee
hebben bewoners een centraal aanspreekpunt hebben en een heldere planning en aanpak.
Het is van belang vooraf de tijd te nemen om uitleg te geven over de werkzaamheden en de
bewoner voor te bereiden op wat gaat komen, bijvoorbeeld door tips te geven. Dit moet via
meerdere kanalen mogelijk zijn, in verschillende talen en kennisniveaus.
2. Geef bewoners praktische tips en maak eigen inzet mogelijk.
Een renovatie kan best wat overlast veroorzaken. Praktische tips over hoe de overlast
beperkt kan worden en meedenken met de bewoner wat betreft hoe zaken het best (zelf)
aangepakt kunnen hierbij helpen. Hiervoor kunnen de ervaringen en afwegingen van andere
bewoners die dit proces al eens doorgemaakt hebben ook een goede inspiratiebron zijn.
Tegelijkertijd moeten bewoners niet met informatie overweldigd worden. Geef de
informatie tijdig, maar herhaal belangrijke informatie gedoseerd wanneer de bewoner er
daadwerkelijk iets mee moet en andere vragen of zorgen de ontvangst van de informatie
niet in de weg zit.

3. Doe een kwaliteitscontrole na afloop van de woningaanpassing(en).
Een kwaliteitscontrole moet garanderen dat alle werkzaamheden juist zijn uitgevoerd en alle
nieuwe installaties juist zijn aangesloten. Hiervoor kan ook certificering door een
(onafhankelijke) derde partij worden ingezet. In ieder geval moet in de voorwaarden een
kwaliteitsgarantie worden opgenomen, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is (en het
risico draagt) voor juiste oplevering.

6. Ervaren
1. Organiseer een evaluatie van zowel de technische als procesmatige kant van de
woningaanpassing(en).
Bewoners willen graag weten dat alles correct verlopen is en dat geluisterd wordt naar hun
ervaringen. Ook de ontzorgende partij kan hier van leren. De technische kant van de
evaluatie betreft een controle op de installatie direct na oplevering, maar ook een controle
met betrekking tot de werking van de installatie t.o.v. de wensen van de bewoner. De
laatstgenoemde moet pas een aantal dagen na oplevering plaatsvinden, aangezien mensen
dan pas goed in staat om te luisteren naar informatie over hoe de werking en aansturing van
installaties. Voor de procesmatige kant van de evaluatie kan de doorlopen procedure en
planning worden geëvalueerd met bewoners.
2. Bied de bewoner hulp bij gebruik en onderhoud.
Na de woningaanpassing(en) heeft de bewoner een of meerdere nieuwe installaties in huis
waarvan de wijze van gebruik niet altijd bekend is. Daarom moet de bewoner direct na
oplevering instructie worden geboden over zowel het gebruik als het onderhoud. Bij
verandering van het seizoen kan deze instructie opnieuw worden gegeven, aangezien de
toepassing van installaties dan vaak veranderen (bijv. stoken in de winter). Hiernaast moet
de bewoner te allen tijde informatie op kunnen zoeken over het gebruik en het onderhoud.
3. Geef de bewoner inzicht in de vervolgstappen in de verduurzaming van de woning.
Vaak zijn er nog meer woningaanpassingen nodig om de woning volledig energieneutraal te
maken. Bewoners hebben hier zelf vaak onvoldoende zicht op en zijn geholpen bij inzicht in
de mogelijke vervolgstappen.

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

Deel IV: Taken voor ontzorging
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Integrale taken
1. Ondersteun de bewoner bij de overgang tussen de fases.
Rondom de financieringsfase: De initiatieven die in meerdere fases actief zijn, blijken in de
meeste gevallen onvoldoende in staat de bewoner van een volledig advies te voorzien in de
financieringsfase (3). Deze fase is vaak essentieel omdat deze een ‘brug’ slaat tussen de
voorbereidende en uitvoerende fasen (4 en 5). Door actief in te zetten op verbetering van
advies en ondersteuning in de financieringsfase, vergroten initiatieven de kans dat
bewoners de keuze maken om daadwerkelijk renovaties uit te laten voeren. Zo hebben
bepaalde doelgroepen absolute zekerheid nodig dat de kosten niet kunnen tegenvallen om
de keuze te kunnen maken.
Overgang naar uitvoering: Een groot aantal initiatieven informeert en ondersteunt de
bewoner in de voorbereidende fasen (1, 2 en soms ook 3), maar aanzienlijk minder
initiatieven bieden de huidige bewoner ontzorging in de uitvoerende fase. Het is onduidelijk
hoeveel bewoners hierdoor vroegtijdig (in de voorbereidende fase) afhaken en of – en hoe –
zij hun weg naar een ontzorgingsinitiatief dat actief is in de uitvoerende fasen weten te
vinden.
Uitvoerende fase: De initiatieven die actief zijn in de uitvoerende fasen geven aan dat zij in
de meeste bewonersbehoeften voorzien, maar geven niet aan hoe zij dat doen. Door hier
meer inzicht in te krijgen, kan de kwaliteit van de uitvoerende fase verbeterd worden. Ook
aan het eind van de bewonersreis ligt er een kans: door de bewoner actiever te begeleiden
in de nazorgfase, vergroten initiatieven de kans dat de bewoner de keuze maakt voor een
vervolgtraject en daarmee zijn of haar woning in meerdere stappen energieneutraal of
aardgasvrij kan maken. Een tevreden bewoner kan bovendien de rol van ambassadeur
aannemen.

3. Zorg dat de maatregelen die getroffen worden, passen bij het einddoel van volledig
energieneutraal.
Een totaalontzorgingsconcept heeft de taak om een helder energetisch einddoel (zoals
energieneutraal of aardgasvrij) vast te stellen en te communiceren naar bewoners. Daarbij
moet de bewoner ook handelingsperspectief aangereikt krijgen in de vorm van een
methode of stappenplan, waarmee de bewoner kan afleiden hoeveel de geplande
maatregelen bijdragen aan het behalen van dit einddoel. Bij dit advies hoort ook een
kloppend kostenplaatje voor het einddoel en tussenliggende stappen en aanvullende
maatregelen, zodat de bewoner de juiste afweging kan maken en slimme stappen kan
nemen.

2. Bied de bewoner onafhankelijk advies over de verschillende keuzes in het proces.
Wanneer een (totaal)ontzorgingsinitiatief zelf geen belang heeft bij de uiteindelijke keuze
van de bewoner, kan het een onafhankelijk advies borgen. Inhoudelijk hebben bewoners
vooral behoefte aan een advies dat kan bevestigen dat de maatregelen die getroffen
worden no-regret maatregelen zijn.

Bijlagen

V. Conclusie
en
aanbevelingen

Deel IV: Taken voor ontzorging

34

Inleiding

SAMENGEVAT: TAKEN VOOR ONTZORGING IN DE BEWONERSREIS

➢ Overzicht bieden op het renovatieproces
➢ Informatievoorziening voor
handelingsperspectief en
zekerheid

➢ Voorlichtingscampagnes
opzetten met
boodschap op basis van
behoeften en leefwereld
bewoners

➢ Samenwerking
opzoeken voor
verschillende
woonbehoeftes en
levensfases van
bewoners

➢ Organiseer één vast aanspreekpunt voor bewoners, die
tevens de andere (uitvoerende) partijen aanstuurt

➢ Ervaringen van voormalig
klanten en bewoners
bundelen op een platform
➢ Bewoners inzicht geven in
aanbieders bij wie zij een
passend aanbod kunnen
krijgen

2. Voorbereiden

➢ Inzicht geven in het energetische
einddoel voor de woning

4. Beslissen

3. Financieren

III.
Volledigheid
aanbod
IV. Taken voor
ontzorging

0. Bewust worden

➢ Begeleiding van het renovatietraject
bieden
➢ Bewoners praktische tips geven en eigen
inzet mogelijk maken

➢ Inzicht geven in
financieringsopties
➢ Hulp bieden bij het maken
van de keuze
➢ Hulp bieden bij het maken
en actualiseren van
afspraken met
faciliterende en/of
uitvoerende partijen

➢ Kwaliteitscontrole uitvoeren na afloop van
de woningaanpassing(en)

5. Realiseren

V. Conclusie
en
aanbevelingen

➢ Hulp bieden bij het maken van
een keuze – onafhankelijk en transparant

1. Oriënteren

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

Hieronder zijn de taken die als onderdeel van een totaalontzorgingsconcept uitgevoerd of aangeboden kunnen worden om de bewonersreis soepel(er) te laten verlopen samengevat.

➢ Evaluatie uitvoeren van proces
en installatie
➢ Hulp bieden bij gebruik en
onderhoud

➢ Inzicht geven in de
vervolgstappen voor
verduurzaming van de woning

Bijlagen

➢ Stappen mogelijk maken met een
gepersonaliseerd maatregelenpakket
➢ Ondersteuning bieden tijdens het
offerteproces en daaropvolgende
keuzes

6. Ervaren
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Deel V:
Conclusie en
aanbevelingen

Dit onderzoek beschrijft in hoeverre bewonereigenaars op dit moment toegang hebben tot
juiste en voldoende ontzorgingsmogelijkheden
om deel te nemen aan de energietransitie in de
gebouwde
omgeving.
Op
basis
van
bewonersbehoeften (deel I) en het huidige
aanbod van ontzorgingsinitiatieven (deel II)
analyseerden we de volledigheid van het
bestaande ontzorgingsaanbod (deel III). Op basis
van deze inzichten doet Squarewise een voorstel
voor taken die als onderdeel van een
totaalontzorgingsconcept
kunnen
worden
uitgevoerd (deel IV). In dit laatste deel
bespreken we algemene conclusies en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
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V. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Dit onderzoek geeft inzicht in de onderdelen van ontzorging in de energietransitie in de
gebouwde omgeving.
▪ Allereerst zijn de specifieke overkoepelende bewonersbehoeften vastgesteld per fase
van de bewonersreis (deel I). Hierbij merken we op dat deze behoeften kunnen
verschillen voor de vier energietransitie-leefstijlen.
▪ Daarnaast stellen we op basis van een inventarisatie van de ontzorgingsmarkt (deel II)
vast dat bestaande ontzorgingsinitiatieven aanbod hebben voor elke fase. Echter, komt
dit niet altijd voldoende tegemoet aan de geïdentificeerde bewonersbehoeften (deel III).
▪ Tot slot doen we een voorstel voor de taken die als onderdeel van een
totaalontzorgingsconcept uitgevoerd of aangeboden kunnen worden om de
bewonersreis soepel(er) te laten verlopen (deel IV). Dit betreft specifieke taken voor
elke afzonderlijke fase in de bewonersreis en drie overkoepelende taken die over alle
fases heen gelden.
Op basis van bovenstaande concluderen we dat bewoner-eigenaars op dit moment niet
optimaal in staat gesteld worden om deel te nemen aan de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Hierdoor komt het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord onder druk te
staan. Het huidige ontzorgingsaanbod belemmert dit op de volgende onderdelen:
1. Het bestaande ontzorgingsaanbod biedt vaak individuele maatregelen, waarbij niet of
onvoldoende rekening wordt gehouden met het energetische einddoel van volledig
energieneutraal. Dit leidt ertoe dat wanneer bewoners door de bewonersreis gaan, er
grote kans is dat zij dit op suboptimale wijze doen;
2. Bestaande ontzorgingsinitiatieven bieden vrijwel nooit alle stappen in de bewonersreis
aan en de overgang tussen de verschillen stappen worden niet voldoende gefaciliteerd.
Omdat bewoners de stap tussen de verschillende fasen zelfstandig moeten
overbruggen, vallen er onnodig veel mensen vroegtijdig uit de bewonersreis;
3. Niet alle bewonersbehoeften worden (passend) vervuld door bestaande
ontzorgingsinitiatieven. Als gevolg hiervan wordt de onzekerheid bij bewoners niet
voldoende gereduceerd, wat leidt tot uitval in de bewonersreis en/of geen bewoners die
niet optimaal verleid worden om deel te nemen aan de energietransitie.
Hoewel bestaande ontzorgingsinitiatieven nog niet in staat zijn in alle bewonersbehoeften te
voorzien, zien we dat het ontzorgingsaanbod zich snel ontwikkelt. Bestaande initiatieven

doen in rap tempo ervaring op met verschillende type bewoners, renovaties en
samenwerkingspartners. Zo zijn er verschillende voorbeelden van Communities of Practice,
experimenten of samenwerkingsverbanden. Daarbij zorgt de leergierige houding van veel
initiatieven voor nuttige en snelle ontwikkelingen.
Tenslotte hebben we een ‘fase 0’ - bewust worden - toegevoegd aan de bewonersreis. Om
op snelheid te komen met de energietransitie zullen meer mensen passend verleid moeten
worden om te starten met verduurzaming. Hoe dit gebeurt, kan de doorlooptijd in de
bewonersreis versnellen of vertragen. Door hen aan te spreken op een manier die past bij
hun persoonlijke situatie, behoeftes en door geen onjuiste verwachtingen te wekken, zal
informatie in een latere fase beter landen en voor meer doorstroom zorgen.
Vervolgonderzoek
Op basis van dit onderzoek stellen we de volgende vragen voor, die beantwoord
kunnen worden in een vervolgonderzoek:
• Welke kanalen moeten welke boodschap aanbieden om verschillende energieleefstijlen aan te zetten tot verduurzaming?
• Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden zien we voor een publieke
ontzorger, en welke taken, rollen en verantwoordelijkheden kunnen door de markt
op worden gepakt?
• Hoe gaan we om met situaties waar het verstandiger is (o.a. op basis van de
uitkomsten van de rekenkern van de TU/e) om even niks te doen, hoewel we dan
potentieel tegen een commercieel belang ingaan?
• Wat zijn kritieke momenten in de bewonersreis; op welke momenten verlaten
bewoners de bewonersreis en waarom? En hoe voorkom je dat de bewoner de
bewonersreis vroegtijdig verlaat?
• In hoeverre leiden de volgende aspecten tot het nemen van meer maatregelen?
▪ Een stappenplan verspreid over een langere termijn;
▪ Gezamenlijke, georganiseerde inkoopacties;
▪ Prestatiegarantie op comfort en energie.
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A. Theoretisch kader
B. Literatuurlijst onderzoek bewonersbehoeften
C. Lijst initiatieven voor ontzorging
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Bijlage A. Theoretisch kader
In het domein van ontzorging worden tal van definities gehanteerd. Hieronder staan de definities zoals gebruikt in dit onderzoek en in hoeverre de concepten binnen de scope van dit
onderzoek vallen.
Definitie van ‘ontzorging’
Wat betreft de term ‘ontzorging’ volgen wij de definitie zoals gehanteerd in het Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. Deze luidt: “Ontzorging betekent dat
gebouweigenaren bij alle stappen en keuzes in de ‘verduurzamingsbewonersreis’ met informatie, advies en ondersteuning in staat worden gesteld verstandig te kiezen: van eerste oriëntatie
op wat kan en zinvol is, tot het vinden van aanbieders en financiersopties, tot aan opdrachtverlening, oplevering en nazorg. Ontzorging is erop gericht de klantreis zo soepel mogelijk te
laten verlopen, barrières en onzekerheden weg te nemen en te voorkomen dat gebouweigenaren onderweg afhaken.” Ontzorging is er dus op gericht de bewonersreis 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. Voorts verbijzonderen we voor dit onderzoek de ‘gebouweigenaar’ naar eigenaar-bewoners; eigenaren van woningen die daar zelf in wonen.
De bewonersreis
Er zijn verschillende visies op hoe de bewonersreis (ook wel klantreis genoemd) eruit ziet en hoeveel stappen deze behelst. Ook voor deze term volgen we het Uitvoeringsoverleg, en gaan
we uit van een bewonersreis bestaande uit zes stappen zoals weergegeven in onderstaand schema:
Oriënteren

Voorbereiden

Financieren

Besluiten

Realiseren

Ervaren

Ter verduidelijking hebben we de fasen van de bewonersreis van het Uitvoeringsoverleg vergeleken met de fasen
van de bewonersreis van de VNG (zie hiervoor de tabel rechts). Het valt hierbij op dat de fase ‘bewust worden’
buiten de bewonersreis van het Uitvoeringsoverleg valt. Deze fase is desondanks zeer van belang, want zonder
bewustzijn van de waarde van of noodzaak voor de renovatie begint een particuliere woningeigenaar minder snel
aan woningverduurzaming. Aangezien deze fase ook onderdeel uitmaakt van de bewonersreis zoals gepubliceerd
door de VNG, hebben we deze ook opgenomen in dit onderzoek.

Fasen bewonersreis volgens
Bouwagenda

Gelijkwaardige fasen in
bewonersreis volgens VNG

0. Bewust worden

1. Bewust worden
2. Interesse krijgen

1. Oriënteren

3. Actief worden

2. Voorbereiden

4. Opties overwegen

Het moge duidelijk zijn dat deze bewonersreis een simplificatie is van de (soms grillige) werkelijkheid. In de
praktijk doorloopt een bewoner de bewonersreis vaak niet lineair en zijn er verschillende moment om ‘in te
stappen’ in de bewonersreis. Desalniettemin biedt het een geschikt kader om de behoeften en het aanbod te
clusteren en ieder van deze stappen te optimaliseren.

3. Financieren

5. Financieren

4. Besluiten

6. Leverancier selecteren

5. Realiseren

7. Installeren en betalen

6. Ervaren

8. Ervaren
9. Service zoeken
10. Ervaringen delen
11. Meer willen
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Elementen van totale ontzorging
In de Bouwagenda zijn vijf elementen van totale ontzorging uitgesplitst (zie figuur
rechts). Dit onderzoek betreft elementen 2, 3, 4 en 5. Wat betreft het tweede
element, financiering, kijken we naar bestaande vormen van financiering.
Gebouwgebonden financiering is buiten scope.

1. Landelijke
voorwaarden en condities

2. Financiering

4. Technisch aanbod

3. Communicatie naar
doelgroepen
5. Collectieve
aanbesteding

Definitie financiering: "Betaalbare en makkelijk af te sluiten financieringsarrangementen voor iedere doelgroep bij voorkeur gebouwgebonden variant zodat het onafhankelijk is van de
persoon en schaalbaarheid gewaarborgd is."
Definitie communicatie naar doelgroepen: Effectieve en betrouwbare communicatie vanuit betrouwbare partij gedurende hele bewonersreis gedifferentieerd naar nader te bepalen
categorieën huiseigenaren, zoals bijvoorbeeld (niet-) kunners/ moeters/ willers.
Definitie technisch aanbod: "Aanjagen van, en koppelen aan prestatie-gegarandeerd integraal aanbod gedifferentieerd naar type woningen uitvoerbaar in slimme stappen en/of in 1 keer."
Definitie collectieve aanbesteding: Gezamenlijke inkoopacties organiseren teneinde een gebundelde vraag aan betrouwbaar aanbod te koppelen gericht op collectiviteit zodat organisatie
van uitvoering efficiënter is en prijzen kunnen dalen.
Intensiteit van ontzorging
We maken onderscheid tussen de intensiteit van ontzorging (licht vs. zwaar). We nemen daar de door VNO-NCW gehanteerde termen ‘offertemodel’ en ‘aanbestedingsmodel’ in mee.
Definitie offertemodel: Initiatieven die de bewoner achtereenvolgens begeleiden tot en met de offertefase en start van het uitvoeren van de renovaties.
Definitie aanbestedingsmodel: Initiatieven die de bewoner begeleiden tijdens de volledige bewonersreis en de bewoner volledig ontzorgen. Dit is het meest intensieve type
ontzorgingsinitiatieven.
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Energietransitie-leefstijlen model
Leefstijlanalyse met behulp van het BSR-model en het daarvan afgeleide
energietransitiestijlen model van onderzoeksbureau MarketResponse geeft inzicht in de
drijfveren, de voorkeuren en waarden van mensen. Hiermee voorspellen we de houding
en het gedrag ten opzichte van de energietransitie. Deze informatie wordt ingezet bij de
wijkaanpak: het helpt om te bepalen welke wijken de grootse potentie hebben om (als
eerste) van het gas af te gaan en bij het vormgeven van een bewonersparticipatie- en
communicatieaanpak op maat bij de implementatie van de energie/warmtetransitie.

ATTITUDE
DRIJFVEREN (BSR)

DE MENS

III.
Volledigheid
aanbod

II.
Ontzorgingsinitiatieven

I. Bewonersbehoeften

GEDRAG

SOCIOLOGISCHE AS
Geeft aan hoe een persoon zich
opstelt ten opzichte van zijn/haar
omgeving. Leef je meer vanuit
jezelf of ent je meer op de groep?
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PSYCHOLOGISCHE AS
Geeft de omgeving met
emoties weer. Ben je meer
ingetogen of uitgelaten?
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