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30% 
energiebesparing 
ik doe mee!!
Ir. Marlou Boerbooms
Projectmanager MMM

Ervaringen van een energieambassadeur

Apeldoorn: 'Uw woning in de watten'
Uit 46 maatwerkadviezen en offertes zijn voorlopig 13 
opdrachten voortgekomen. Opvallend: bijna alle 
maatwerkadviezen en offertes zijn uitgebracht aan 65-plussers!

Arnhem: 'Kom op voor een duurzame wijk'
Het startpunt van dit project is een weddenschap die minister 
Cramer (VROM) binnenkort met de wijk afsluit. Dit is een vervolg
op een eerdere weddenschap-actie.

Stad Breda
97 van de 500 benaderde inwoners bestelden een gratis 
maatwerkadvies. Tot nu toe hebben 52 huishoudens offertes 
aangevraagd, 27 voeren uit circa 115 maatregelen.

Leusden: 'Verduurzaming wijk Rozendaal’
De Groenstichting, een initiatief van bewoners, geeft zelf via één 
helpdesk (loket) informatie en ondersteuning aan bewoners.

Meer Met Minder

uniek convenant tussen  

overheid, bouwkolom, energiebedrijven, 
woningcorporaties, consumentenorganisaties 

de nationale aanpak 
energiebesparing in 
de bestaande bouw

Resultaat bereiken

Particuliere eigenaren

 VVE’s

 Woningcorporaties, verhuur

 Kantoren/zorgcentra
 Overheidsgebouwen/scholen

100 PJ besparing in 2008 - 2020   
30% besparing bij 2,4 miljoen 
woningen en gebouwen
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Met gemak 
energie besparen

Mensen worden overladen met informatie en tijd is 
schaars. Een duidelijk en eenvoudig aanbod met 
incentives en handelingsperspectief zal 
investeringsbeslissing bespoedigen.

Symbolische waarden worden steeds belangrijker 
– het klimaat, comfort, controle (woon-)lasten 
vanwege recessie en stijgende energieprijzen. 

Ontzorgen: een aanspreekpunt

Verleiden

• financieel aantrekkelijk maken
• benut incentives (EIA, premies)  
• woonlastengarantie 
• verlaging voorschotnota 
• hogere waarde vastgoed 
• comfortabel en beter voor milieu
• natuurlijke momenten benutten Belangenverenigingen

Media
Stichtingen

Bouwondernemers
Installateurs
Tussenpersonen
Energiebedrijven

Rijk
Provincies
gemeenten

Eigen woningbezitters
(Ver-)huurders
Gebouweigenaren
Utiliteit

Bewoner  beslist 
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Vraagstimulering naar 
stapsgewijze groei naar 30% 

Openen MMMM

E-box?

Maatwerkadvies

Isolatie vloer, 
gevel, dak

HR++ glas

Duurzame 
energie

Maatregelsub-
sidies (vaak 
lokaal) +
6% BTW€ 200 

subsidie

20% subsidie
voor 
materiaal
en installatie

Lage rente financiering

SDE-
regeling en 
Duurzame 
Warmte

21Minuten.nl
70.000 burgers ondervraagd

Klimaat en milieu staan niet in de top 10 van grootste 
zorgen�Klimaatverandering en milieu staan niet in de top 10 van onderwerpen 
waar men zich het meest zorgen over maakt. De helft van de Nederlanders 
denkt dat de mens invloed heeft op klimaatverandering, een derde denkt dat 
dit niet zo is.

De burger ziet voor zichzelf de belangrijkste rol maar vindt ook dat hij/zij al 
genoeg doet�De burger dicht zichzelf en de overheid de belangrijkste rollen 
toe in het nemen van maatregelen voor milieu en klimaat. Tegelijkertijd vinden 
burgers dat ze al genoeg doen.

De burger verkiest vooral makkelijke maatregelen die zich snel terugverdienen
Men neemt vooral maatregelen die zich terugbetalen via de energierekening. 
Ouderen nemen relatief meer milieuvriendelijke maatregelen.

21Minuten.nl
Duurzaam is nog te duur�De prijs is de belangrijkste barrière voor jongeren; 

voor ouderen is vooral een gebrek aan informatie een barrière.

De burger vindt dat de overheid groene energie moet stimuleren en 
strengere regels moet opstellen�De burger wil meer stimulans voor 
groene energie en strengere regels. Er is beperkt draagvlak voor
maatregelen die de burger in de portemonnee raken.

Er is weinig vertrouwen dat Kopenhagen effectief zal zijn�Het merendeel van 
de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de VN-klimaatconferentie. 
De helft vindt dat Nederland zelf door moet gaan met investeren in het 
klimaat, zelfs als China niet meedoet.

Met gemak energiebesparen
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Beloon bewoners die willen
Olhst Wijhe: Energyparty waarop bewoner 10 

geïnteresseerden uitnodigt om genomen 
maatregelen te laten zien

Arnhem: weddenschap met Minister

Breda: initiatief 2 bewoners
klankbordgroep 

Leusden: bewoners hebben 
eigen infoloket, aanbod per
maatregel, actie HR++, dak, nu vloer

Zorg voor continuiteit

•de boodschap herhalen vanuit alle partijen, 
gemeenten, bedrijven, anderen,                      
lokaal, provinciaal, nationaal
•wijkaanpak of actie niet laten aflopen,           
bewoner die eraan toe is, stapt in
•loket bij MMM partnerbedrijven blijft,            
nieuwe partners worden toegelaten, organiseer dat
•zorg voor continuïteit in incentives
•inbedding in bestaande structuur rondom de 
bewoner (gemeente - bedrijven) 

Benut natuurlijk moment Communiceer helder 

1. Boodschapper moet vertrouwd worden, 
iemand uit eigen peergroep, gemeente, 
corporatie

2. Onafhankelijk advies
3. Doelgroepgericht communiceren
4. Simpele boodschap met helder aanbod van 

incentives tot uitvoeringsprijs
5. Face tot face communicatie is effectief, benut 

daartoe de uitvoerende MMM partnerbedrijven
6. Zeg wat je doet en doen wat je zegt



2-11-2009

Maak het zichtbaar
• infrarood foto’s laat warmtelekken zien (Koudekerke)
• maatwerkadvies laat voordeel zien
• energierekening omlaag na uitvoering maatregelen
• beter label leidt tot meerwaarde vastgoed
• woonlastenborg voor huurders
• dubbel glas, zonnecollectoren,PV zichtbaar
• bewoners laten maatregelen zien 
• Bewoners, corporaties, bedrijven of gemeenten die 

voorlopen podium geven, zij zijn ambassadeurs 

Ladder van Cramer
• 476 woningen groenstichting Rozendaal
• Een A4tje: percentage besparing per maatregel
• Geen terugverdientijden, geen ingewikkeld verhaal
• 1ste actie dubbel glas 58 deelnemers
• Dakisolatie 32 deelnemers
• Najaar ketelactie grootste besparing
• Vloerisolatie volgt

Bewoners kunnen ook later instappen, doorlopende actie 

Incentives stimuleren!

• € 200,- subsidie op maatwerkadvies
• Laag btw tarief op vloer, dak en gevelisolatie
• Premie op HR++glas
• MMM premie
• Subsidie duurzame energie 
• Duurzame warmte
• Leningsfaciliteiten
• Stapeling provinciale en lokale subsidies

Woonlastenborg

•Woningstichting AlleeWonen

•246 renovaties passief huis

•Excursie met bewoners Duitsland
•Huurverhoging € 60,- per maand

•Energielastenverlaging € 60,-

•Woonlastenborg
•Vanaf de eerste dag levert het op! 
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Lever kwaliteit

•uitvoeringskwaliteit

•een aanspreekpunt

•afspraken nakomen
•snelheid uitvoering na offerte 

•uitbetaling incentives

•monitoring: iedereen blij?

Laagste inkomen – hoogste lasten
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Woningcorporaties
•Aanpak huurwoningen

•Maak afspraken met huurders
•Betrek de gemeente

•Organiseer MMM partners

•Benut EIA, premie MMM

•Deelname kenniskring Aedes-MMM
• Aanbod eigenaar-bewoner
•Wijkaanpak: inkoopvoordeel benutten

Ga aan de slag met MMM
• Gemeente stimuleert 

• 1- loket ontzorgt

• Lever kwaliteit
• Combineer met natuurlijke moment

• Communiceer helder

• Voldoende doorlooptijd en continuiteit

• Benut incentives
• Werk samen en luister naar bewoner


