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Nieuwe impuls Energieregio’s / Succesvolle aanpakken overnemen  
De Natuur en Milieufederaties hebben een unieke positie, ze zijn lokaal en regionaal geworteld, maar 
tegelijkertijd landelijk georganiseerd. Deze positie kan benut worden om succesvolle aanpakken van 
een bepaalde regio te kopiëren in andere regio’s. In de meeste gevallen kan het natuurlijk niet 1 op 1 
overgenomen worden, maar de succesfactoren kunnen wel benut worden. Dankzij de kennisdeling 
op landelijk niveau tussen de federaties en het lokale netwerk op regionaal niveau zal deze aanpak 
succesvol zijn. Uitgangspunt is dat de aanpak aansluit bij lokale en regionale activiteiten en waar 
nodig versnelling aan kan brengen.  
 

Energiebesparingsdeal 
De meeste energieregio’s hebben een energieloket en activiteiten om energiebesparing te 
versnellen. De NMF’s kunnen deze energieloketten met offline activiteiten laden zodat de impact 
vergroot wordt. Energieregio’s en/of individuele gemeenten kunnen zelf keuzes maken van welke 
activiteiten ze gebruik willen maken. De vier activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn:  
 

1. Warmtetour / Zonnetour  
Gemeenten die nog niet actief zijn met directe communicatie richting bewoners over 
energiebesparing aan hun woning kunnen dit op een makkelijke manier oppakken met de 
Warmtetour en/of Zonnetour. Samen met de gemeente, lokale energie initiatieven en lokale 
aanbieders wordt een informatiecampagne opgezet van 2-3 maanden. Dankzij ervaringen in 
Drenthe hebben de NMF’s hier een vast projectplan en draaiboek voor. Voor de warmtetour 
benutten we de gegevens van Bespaar Lokaal om alleen mensen uit te nodigen met een 

Resultaten campagne Zon zoekt Drent 2015 – 30 maart t/m 30 juni 

•  Informatieavonden in 9 gemeenten 

•  Direct bereik: 32.114 inwoners 

•  Totaal aantal bezoekers bijeenkomsten: 1.930 

•  Aantal (unieke) bezoekers website ZZD sinds 1-3-2014: 15.393 

•  87,5% deelnemende bedrijven vindt campagne ZZD goed georganiseerd 

•  81% zegt dat campagne bijdraagt aan bekendheid bedrijf 

•  100% heeft offertes geschreven n.a.v. bijeenkomsten 

•  94% bedrijven wil meewerken aan volgende campagne 

•  +/- 2 MW extra geïnstalleerd vermogen PV-installaties 

•  +/- 4 miljoen euro aan extra investeringen in zonnepanelen 
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slecht geïsoleerde woning. In Drenthe zijn de Zonnetour en Warmtetour georganiseerd 
samen met het Drentse Energieloket, dus een mogelijke samenwerking met andere 
energieloketten en/of gemeenten is bij deze aanpak mogelijk. Hieronder staan een aantal 
kerngetallen van de Zonnetour campagne in Drenthe in 2015.  
 

2. Het Nieuwe Wonen  
Net zoals met het Nieuwe Rijden en het Nieuwe Werken is het bij woningen ook het geval 
dat het gedrag nog niet overeenkomt met de technische mogelijkheden. Technische 
aanpassingen aan de woning in combinatie met nieuw gedrag kan zorgen voor een 
comfortabel, energiezuinig en levensloopbestendige woning. Het is hiervoor van groot 
belang om in te spelen op de situatie van de bewoner en maatwerk te bieden. De NMF’s 
hebben hier ervaring mee met het project Dubbel Duurzaam in Limburg. Bewoners van 
Sittard-Geleen kunnen zich hierbij aanmelden om advies te krijgen van een energiecoach en 
van een zorgcoach. Via een energieteam worden de maatregelen uitgevoerd die uit de 
gesprekken komen. Vanuit Dubbel Duurzaam zijn 200 energie en zorgscans uitgevoerd. Voor 
meer informatie: http://www.nmflimburg.nl/wat-is-dubbel-duurzaam-en-hoe-werkt-het 
 

3. Buurtaanpak  
Energiebesparing bij particulieren krijgt een versnelling als de vraag wordt losgetrokken in 
wijk- en buurttrajecten. Van bovenaf aanjagen van de vraag (via alleen aanbodzijde of via 
alleen boodschappen zenden) levert tot op heden niet het gewenste resultaat. De NMF’s 
hebben unieke kennis en een unieke rol met onze wortels in de energieke samenleving. Wij 
zijn betrokken bij duurzame initiatieven van wijkinitiatieven, sportclubs, maatschappelijke 
organisaties, etc. De eerste stap is om een gerichte wijkselectie te maken. Hierbij wordt 
gekeken naar type woningen (Energielabelatlas, bouwfysisch) en type bewoners (CBS 
gegevens, Motivaction), wijkopbouw en sociale structuur zodat inzet en activiteiten op de 
doelgroep afgestemd kunnen plaatsvinden. De tweede stap is om via bestaande netwerken 
(wijkinitiatieven, sportclubs, etc…) enthousiaste bewoners te werven die als vrijwilliger actief 
aan de slag willen gaan. Zij krijgen de mogelijkheid om een energieambassadeurs training te  

  

De kengetallen van het project in Utrecht in 2015:  
• 150 energieambassadeurs getraind/begeleid  
• Elke energieambassadeur heeft gemiddeld 8-10 personen bereikt  
• Per bereikte persoon is 10-20% energie bespaard of duurzaam opgewekt  
• 4 nieuwe energie coöperaties zijn opgericht  
• Circa 200 CV installaties ingeregeld (10-15% energiebesparing)  
• Circa 250 huishoudens hebben zonnepanelen geplaatst  
• Circa 300 huishoudens hebben de schil van hun woning aangepakt  
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volgen om hun buurtgenoten advies te geven over energiebesparing. De derde stap is om de 
energieambassadeurs begeleiding te bieden om de gehele klantreis te kunnen bedienen. Er 
wordt hiervoor een opstap geboden naar aanbiedende partijen. Dit kan lopen via het 
Energieloket in gemeenten/regio’s waar deze hiervoor functioneert. In andere gevallen kan 
het via de NMF geregeld worden. Dankzij ervaringen in Utrecht hebben de NMFs een vaste 
opzet voor de training en begeleiding: http://www.nmu.nl/nieuws/energieambassadeur-iets-
voor-jou/ en http://www.energieambassadeursutrecht.nl/   
 

4. Energie MakeOver  
Voor een energiebesparingsaanpak is het van belang om informatie te hebben over de 
woningvoorraad. Het project Energie MakeOver zorgt ervoor dat mensen enthousiast zijn om 
informatie te delen en met het thema energiebesparing aan de slag te gaan.  
In Flevoland heeft de Natuur en Milieufederatie ervaring met een energiequiz waarmee 
bewoners gestimuleerd zijn om de karakteristieken van hun woning door te geven. De 
energiequiz is onder de aandacht gebracht met een radiospotje, free publicity en social 

media. In totaal hebben 30 huishoudens een Energie MakeOver gewonnen, oftewel een 
energiescan van de woning inclusief thermografische foto’s. De informatie uit de scans wordt 
vervolgens gepresenteerd tijdens wijkbijeenkomsten waarbij de mogelijke maatregelen voor 
verbetering van de eigen woning in beeld worden gebracht. Aansluitend is er een 
informatiemarkt waar lokale bedrijven hun diensten presenteren en een op-maat aanbieding 
doen, gebaseerd op de woningtypen van de wijk. Samenwerking met gemeenten en de inzet 
van gemotiveerde bedrijven is essentieel voor het slagen van deze aanpak. De Natuur en 
Milieufederatie en het Energieloket zijn de onafhankelijke, deskundige afzender, de 
gemeente is de gastheer en verstuurt de uitnodigingen en de bedrijven investeren tijd en 
geld om klanten te werven middels een goed aanbod. Adviesbureaus die de Energie 
MakeOvers uitvoeren worden uitgedaagd om hun informatie op een begrijpelijke manier te 
presenteren waarbij zij ook de mogelijkheden voor (bijna) energieneutraal in hun rapporten 
onderzoeken. Op deze manier kunnen bewoners straks ook makkelijker gebruik maken van 
de landelijke subsidie voor meervoudige maatregelen.  

 

De (tussen) resultaten van de ervaringen in Creil, Emmeloord-West en Bongerd 

(Lelystad) zijn:  

• 1.800 woningen aangeschreven  

• 250 aanwezig op wijkbijeenkomsten  

• 100 offertes uitgeschreven  

• 55 opdrachten verleend 

[Citeer hier uw bron.] 
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