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Achtergrond: Het energielabel (EPA-W) 

• Voor bepalen energie-

prestatie van een woning 

• Label geeft aan (bij 

bestaande bouw) welke 

verbeteringen mogelijk zijn 

• Maatwerk is optioneel          
(bv. bewonersgedrag mee-

nemen, maatwerk advies) 



Achtergrond: Overzicht van publicaties 

  Energielabel                 Binnenmilieuprofiel 

 

   Deel 1 = alleen een ‘label’ 

   - Afhankelijk van woning 

   - Niet afhankelijk van bewoners 

   - Alleen standaardadvies 

 

 

   Deel 2 = Maatwerkadvies 

   - Meenemen bewonersgedrag 

   - Verbeteradvies op maat 

ISSO 
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ISSO 
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? 



Waarom een binnenmilieuprofiel? 

• Bij energieverbetering: mogelijk ontstaan van risico’s 

– Bijv. ventilatie bij overmatige kierdichting 

• Bij energieverbetering geen kansen laten liggen 

– Bijv. afvoerloze geiser vervangen 

 

• Initiatief van Meer Met Minder 

• Gecoördineerd door ISSO en uitgevoerd door: 

– W/E adviseurs 

– GGD Groningen 

– SenterNovem 

– OTB/TU Delft 

– BBA Binnenmilieu 

– Woonbond Kennis- en Adviescentrum 

– TNO 

– VABI 



Kern van het Binnenmilieuprofiel 

  



Scores op het binnenmilieuprofiel 

Het Binnenmilieuprofiel behandeld 8 aspecten en geeft 

daardoor 8 scores op het profiel: 
 

1. Luchtverversing 

2. Vocht en schimmel 

3. Verbrandingsgassen 

4. Thermisch comfort winter 

5. Oververhitting zomer 

6. Installatiegeluid 

7. Geluidisolatie 

8. Daglichttoetreding 



Scores op het binnenmilieuprofiel 

• Per aspect wordt een ‘stoplicht’ score gegeven. Het 

binnenmilieuprofiel bevat dus 8 scores. 



Scores op het binnenmilieuprofiel 

De 8 aspecten bestaan vaak uit deelaspecten waarvoor 

apart scores bepaald moeten worden. 

 

1. Luchtverversing (= score op het label) 

Bestaat uit de onderdelen (deelscores): 

a) Toevoer basisventilatie 

b) Afvoer basisventilatie 

c) Luchtdoorlatendheid gevel 

d) Spuiventilatie 

e) Bedienbaarheid ventilatievoorzieningen 

f) Onderhoudbaarheid basisventilatievoorzieningen 



Scores op het binnenmilieuprofiel 

• De scores van deelaspecten bepalen de totaalscore 

– Rood of uitroepteken = rood of uitroepteken op het profiel 

– Meer dan 50% oranje = oranje op het profiel 

– Anders = groen op het profiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

              voorbeeld: 



Uitgangspunten 

• Beoordeling van de woning zelf, niet van het 

gebruikersgedrag 
 

• Doelgroep:  

Mensen met enige kennis van het energielabel en kennis van 

binnenmilieu en gezondheid in woningen 

 cursus Binnenmilieuprofiel via ISSO 

• Benodigde kennis:  

Bouwkundige kennis niveau energielabel opnemer, aangevuld 

met specifieke kennis over binnenmilieu 

• Tijd:  

ca. 30 tot 60 minuten extra tijd naast het energielabel 

 

 



Benodigdheden 

• ISSO publicatie 82.4, Binnenmilieuprofiel woningen 

• Softwaretool 

• Gegevens uit een EPA-W (energielabel) opname 

(oppervlakten, materiaaleigenschappen, isolatie) 

• Meetlint 

• Fotocamera (optioneel) 

• Geluidniveaumeter* 

• Meetinstrument mechanische ventilatie* 

 
* Alleen als er mechanische luchtafzuiging of mechanische  

luchttoe- en afvoer aanwezig is. 

 



De methode 

• Stroomschema’s  

– Stap voor stap te volgen met de publicatie erbij 

Vocht en schimmel in de 

badkamer

Zichtbare schimmel- of 

vochtplekken op wand, 

plafond of vloer?
GROEN

ORANJE

ROOD

Alleen schimmel 

in tegelvoegen en/of kleine 

vochtplekken 

(<10 cm doorsnede)?

nee

ja

nee

ja



Het Binnenmilieuprofiel 

  voorkant:    achterkant: 



Combinatie met Energielabel 

23-11-

2012 



Samenvatting 

Het binnenmilieuprofiel … 

• … geeft snel een beeld van gezondheidsrisico’s in een 

woning / woningcomplex; 

• … kan gebouweigenaren motiveren (eerder) 

verbeteringen uit te voeren; 

• … maakt inzichtelijk waar EN-EN kansen liggen (tegelijk 

energie besparen en comfort / gezondheid verbeteren);  
 

• … houdt (nog) geen rekening met bewonersgedrag; 

• … is geen advies op maat (bv. bij binnenklimaatklacht). 

 



Meer informatie: 

ISSO publicatie 82.4:  

‘Binnenmilieuprofiel woningen’  

te bestellen via www.isso.nl  

(kijk onder ‘ISSO Winkel’) 

 

(evt. met aanvullende ISSO cursus) 

 


