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Energiegebruik en gedrag

Draagvlakontwikkeling

Innovatieve processen met bewoners

Draagvlak of zeggenschap
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Energiegebruik

• Verwarming en warm tapwater en koken 1700 m3

• Elektriciteit 3200 800

2500 m3

• Prive auto 25000 km 2500 m3

• Conclusie: energie voor autogebruik in dezelfde ordegrootte
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Investeringen energiebesparing

Energiebesparende bouwkundige en installatietechnische maatregelen 

• Besparing 20% € 5.000 voor 15 jaar

• Besparing 50% € 20.000 voor 15 tot 30 jaar

• Besparing 80% € 30.000 voor 40 jaar

Prive auto

• Besparing 20% € 15.000 voor 10 jaar (el. auto)

Huishoudelijke gebruik

• Besparing 20% € 5.000 voor 15 jaar

Gedrag

• Besparing 30% € 0
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Hoe besparen door gedrag

• Aantal uren dat de thermostaat op de hoogste stand staat 

(handbediening of klokthermostaat)



7

Hoe besparen door gedrag

• Aantal uren dat de thermostaat op de hoogste stand staat 

• Slaapkamers wel of niet meeverwarmd



8

Hoe besparen door gedrag
15000 woningen (Guerra Santin 2009)

• Aantal uren dat de thermostaat op de hoogste stand staat 

• Slaapkamers wel of niet meeverwarmd

• Ventilatieroosters (en/of ramen) meestal open of meestal dicht
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Hoe besparen door gedrag
15000 woningen (Guerra Santin 2009)

• Aantal uren dat de thermostaat op de hoogste stand staat 

• Slaapkamers wel of niet meeverwarmen

• Ventilatieroosters (en/of ramen) meestal open of meestal dicht

• De helft van energiegebruiksverschillen kan verklaard worden 

vanuit gedrag en technische verschillen
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Energie verschil 
313 woningen tot 12 jaar oud (Guerra Santin 2009)

Geen verschil tussen EPC van 0,8 of 1,0 of 1,2 en 1,4 

(komt misschien doordat WPC voor grootte van de woning corrigeert)

Geen significant verschil door:

• verwarmingssysteem

• type ventilatiesysteem

• orientatie

• type huishouden

• inkomen
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Energie verschil 
15000 woningen (KWR 2000, Guerra Santin 2009)

Kleine verschillen verklaard door

• Bad

• Open of gesloten keuken

• Aantal kamers = schiloppervlak

• Woningtype aflopend: vrijstaand – flat – rijtjes – maisonnette

• Isolatiewaarden (per bouwperiode)
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Welke doelgroep centraal

• Actief niet meewerken, benadrukken overlast, onzekerheid, lasten

• Passief niet meewerken, geen sociale interactie

• Passief meedoen, vanuit vertrouwen en volgen

• Actief meedoen, vanuit sociale plicht

• Wervend meedoen en anderen overhalen om ook mee te doen
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Waarom moeilijk doen als het samen kan 
(Loesje)

Ladder van invloed 

• PR

• Informatie

• Stimuleren

• Faciliteren

• Advies vragen

• Overleg

• Samenwerking

• Co-productie
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Draagvlakontwikkeling hoe

• beginspraak
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Draagvlakontwikkeling hoe

• Beginspraak

• Enthousiaste trekker bij verhuurder 
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• Kleine acties met tot verbeelding sprekende resultaten
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Voorbeeld Woonmensen 
(informatie van Gerard Brugman)

• Renovatie 364 woningen in Apeldoorn, het 1 MW project
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Energiebesparende maatregelen

• sloop bestaande dak - toepassen van isolerende dakplaten
• vervanging enkel glas dakramen door dubbel glas
• vervanging warmwaterbronnen door warmtepompboiler
• Van natuurlijke ventilatie naar mechanisch ventilatiesysteem via WPboiler
• vervanging oude ketels door HR ketel

• vier proefwoningen
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Effect betrokkenheid bewoners

• snellere acceptatie extra maatregelen, inclusief huurverhoging
• duidelijkheid werkzaamheden/veranderingen
• alle vragen vooraf
• aanwezigheid deskundigen
• vaststellen knelpunten
• wegnemen bezwaren
• bewust maken (beïnvloeding toekomstig gedrag?!)
• betrokkenheid leveranciers bij bewoners
• verkrijgen van akkoordverklaringen >70%
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Energieconvenant (okt. 2008)

Kernpunten

•Lokale afspraken

•Informatiecampagne

•Ondersteuning huurders
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• Energieteam
• `Nieuwe` lokale bijeenkomsten
• Energiebus
• Second opinion
• Energielijn (020 – 55 177 22)
• Website

Bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Project 
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BO-EX en huurdersvereniging STOK 
overleggen over energiebesparing: 

• Energielabel inventarisatie
• Plan van aanpak 10 jaar
• Kostenverdeling (werkgroep huurders /directie)

1. Werkgroep energiebesparing
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Op verzoek van bewoners

2. Energiebus
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Woningen met problemen rond energieverbruik, isolat ie, vocht of 
tocht e.d. Bewoners willen de situatie doorbreken, nemen zelf 
initiatief en schakelen de energiebus in. 

De Woonbond doet opname in 3 á 4 woningen en brengt op 
dezelfde dag nog advies uit over maatregelen isolat ie, 
verwarming en ventilatie en over verwachte besparin g. 

Advies evt. tegelijkertijd naar corporatie.

2. Energiebus
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Huurders en verhuurder spreken een redelijke huurve rhoging af, 
die lager is dan de gemiddelde daling van de energi erekening.

• Toepassing op complexniveau, niet per individuele w oning.

• Meten na 1 jaar en indien nodig correctie.

Woonlastenwaarborg (2009)
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Renovatie Alpen- en Vogezenlaan, Energieproject Groe newoud
(Wonen Midden Brabant, 2001-2003 )

- Isolatie BG en zolder, HR++glas, HR Combiketel, Zon neboiler.
- Meerinvesteringen na aftrek subsidie € 3.200,=/woni ng
- Garantie besparing € 22,69/maand. Huurverhoging het zelfde bedrag. 

- Garantie gemiddeld over complex
- Financiering kostendekkend middels huurverhoging, subsidies en

combinatie met regulier onderhoud.

Voorbeeld 1 Woonlastenwaarborg
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Renovatie 244 woningen naar Passiefhuisniveau 
(Aramis-Allee Wonen, Roosendaal, 2009)

- Isolatie vloer, dak, buitengevel, balansventilatie met WTW,
geïsoleerde kozijnen en drievoudige beglazing.

- Woonlastenwaarborg geldt voor verplichte pakket vo or vijf jaar.
Voor extra  maatregelen wordt extra huurverhoging a fgesproken.

- Garantie Huurverhoging en besparing  € 65,=/maand
- (nu alleen 3 proefwoningen)

Voorbeeld 2 Woonlastenwaarborg
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Passiefhuis renovatie De Kroeven
B. Brinkman, Van Ieperen Groep
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Klimaatfestijn



33

Klimaatfestijn als methode
1. Carrousel van praktijkvoorbeelden

2. Ideeën brouwen in kleine groepen

3. Presentatie ideeen

4. Prioriteiten stellen en discussie

5. Trekkers voor uitwerken tot project 

6. Coachen vervolgactiviteiten, communicatie, hulpaanvragen
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Beter Peter interactief programma
Milieu-Centraal en WE-adviseurs

• Beantwoorden vragen leidt tot persoonlijke bespaartips

• Effect is verbeteren inzicht in energiestromen huishouden 
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Procesmanagement Anke van Hal

• Rugzakbadkamer Heijmans Servicebouw

• Bronnen: www.bouwwereld.nl/www.fierloos.nl
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Procesmanagement Anke van Hal

• Re-imagine: dienst

• Wallisblok Rotterdam

• Bron: Architectenbureau Ineke Hulshof
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Conclusies

• Beginspraak betekent nu meteen communicatie intensiveren

• Optimale kwaliteitsniveaus per ingreep 

• Woonlastengarantie is positieve stimulans

• Goed proces is garantie voor resultaat

• Excursie, kennisontwikkeling en proefwoning belangrijk

Paragraaf subkop
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De Ideeënbrouwerij

Brouwen, gisten, proeven, vastleggen
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Spelregels

• De Spelregels ondersteunen de creatieve en informele werkwijze, 
waarin deskundigen en bewoners, bestuurders en huurders, op 
gelijkwaardig niveau samen ideeën ontwikkelen.
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1. Brouwen

1. 45 minuten: ideeën brainstorm 
• groepen van max. 8
• eerst rustig zelf ideeën bedenken: projectgericht
• alle ideeën zijn goed
• rondje inventariseren van de ideeën
• deelnemers vragen door
• ideeën verzamelen op flap
• enkele minuten per idee
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2. Gisten

Uitwisseling (gisten)

• Visualiseren, clusteren, ordenen
• plenaire toelichting door de ‘gespreksleider’
• gelegenheid tot reageren en aanvullen

•
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3. Proeven

• (10 minuten): prioriteiten stellen (proeven)
• ieder scoort: 5 beste ideeën (met gekleurd stickertje)
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4. Vervolgafspraken

Dat smaakt naar meer

• conclusies, kansrijke ideeën
• vervolgstappen
• trekkers, wie wil mee organiseren?


