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Samenvatting portfolio 

Inleiding 

Dit document bevat een samenvatting van de verschillende instrumenten en diensten die Bespaar 

Lokaal op dit moment heeft. De samenvatting schetst in het kort wat de instrumenten en diensten 

inhouden. 

1. Energielabelatlas 

2. Expertmodule 

3. Woningdossier / Energielabelwizard 

4. Energieloket 

5. Deur-aan-deur benadering 

6. Organisatie lokale aanbod 

7. Communicatiepakket 

 

1. Energielabelatlas 

De Energielabelatlas biedt een visueel beeld van de woningvoorraad op ieder gewenst niveau.  

 

Op basis van de Energielabelatlas kan een eerste indruk verkregen worden van de energetische 

status van de woningen. Op basis daarvan is het mogelijk om een eerste indruk te krijgen van de 

wijken en straten die tot de doelgroep behoren waarbij energiebesparende maatregelen uitgevoerd 

kunnen worden. Via de Energielabelatlas kan van een straat, wijk, gemeente, regio, etcetera een 

bestand worden gemaakt. Dit bestand bevat de volgende gegevens: 
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1. Straatnaam 

2. Huisnummer 

3. Huisnummer toevoeging 

4. Postcode  

5. Plaatsnaam 

6. Bouwjaar 

7. Energielabel 

8. Status Energielabel (Indicatief, Definitief, Gecertificeerd (E.I.)) 

9. BAG-ID 

10. De verschillende bouw-fysische maatregelen met per maatregel de uitvoeringskosten 

11. De verschillende bouw-fysische maatregelen met per maatregel het besparingsbedrag  

12. De verschillende installatie-technische maatregelen met per maatregel de uitvoeringskosten 

13. De verschillende installatie-technische maatregelen met per maatregel het besparingsbedrag  

Op basis hiervan kunnen selecties van woningen worden gemaakt op bijvoorbeeld straat- of 

wijkniveau op basis van het Energielabel, investeringsniveau. Idealiter voeg je naast deze 

bovenstaande gegevens nog gegevens toe van een andere bron (bv. Gemeente) met betrekking tot 

eigendomsverhouding. Verder kan je denken aan het toevoegen van gegevens van Energie in beeld, 

de zonatlas. Al naar gelang de behoefte van het project. 

2. Expertmodule 

De Expertmodule is de backoffice van zowel de Energielabelatlas als ook het Woningdossier. De 

Expertmodule biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de labelverdeling van de totale 

woningvoorraad in de gemeente op basis van de indicatieve energielabels, maar ook op basis van de 

gecertificeerde energielabels. 

Het biedt ook de mogelijkheid om per gemeente alle Energielabels in Excel-format te downloaden, 

waarbij per postcode-huisnummer het Energielabel inzichtelijk wordt gemaakt en het bouwjaar van 

de woning.  
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Figuur 1 - Voorbeeld labelverdeling indicatieve labels  Figuur 2 - Voorbeeld labelverdeling gecertificeerde labels 

De Expertmodule kan tot op postcodeniveau berekenen wat het gemiddelde energielabel van de 

betreffende woningen is, maar belangrijker, welke energiebesparende maatregelen nog genomen 

kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om als gemeente of regio actief beleid te voeren maar ook 

een actieve wijk of een energie coöperatie te ondersteunen met de voor hen relevante gegevens. 

Door het selecteren van de relevante postcodes in de betreffende wijk is deze in kaart te brengen en 

aan te geven welke besparingsopgave daar aanwezig is. 

 

Indien aanvullende informatie, in een wijk, aanwezig is kan ook gerekend worden met deze kennis. 

Het is ook mogelijk te rekenen met bijvoorbeeld de algemene gegevens betreffende de 

penetratiegraden, zoals deze bij ECN bekend zijn, van een maatregel. Hierdoor biedt de 

Expertmodule de mogelijkheid om een nauwkeuriger inschatting te maken. Tevens kan gerekend 

worden met aannames betreffende de wijkaanpak, bijvoorbeeld 15% voert naar aanleiding van de 

wijkaanpak vloerisolatie uit. De Expertmodule kan dan onder andere uitrekenen wat dit zal 

betekenen in gemiddeld energielabel, vermeden CO2, etc.  
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3. Woningdossier - Energielabelwizard 

Het Woningdossier is een digitaal instrument, waarmee de woningeigenaar het energielabel van de 

eigen woning kan berekenen. Het Woningdossier berekent de nog uit te voeren maatregelen voor de 

woning uit. De woningeigenaar kan één of meer van de geadviseerde maatregelen selecteren en 

laten doorrekenen, waarbij, op basis van bouwkosten online, inzicht wordt gegeven van de 

uitvoeringskosten per maatregel voor de betreffende woning. Tevens wordt de besparing in euro en 

co2 inzichtelijk gemaakt en het nieuwe energielabel indien de betreffende maatregelen worden 

uitgevoerd. Daarbij kan de opbrengst inzichtelijk worden gemaakt indien gebruik wordt gemaakt van 

eigen geld, maar ook wat de opbrengsten van de maatregelen zijn indien eventueel gebruik wordt 

gemaakt van een (Duurzaamheid)lening. Het leenbedrag, looptijd en rentepercentage kunnen door 

de woningeigenaar zelf worden aangepast. Per maatregel zijn filmpjes beschikbaar met een 

toelichting.   

Standaard biedt het Woningdossier ook de mogelijkheid om warmtebeelden te tonen. Voor 

verschillende gemeenten zijn de daar gemaakte warmtebeelden ook opgenomen in het 

Woningdossier zodat de woningeigenaar gelijk het warmtebeeld van de eigen woning krijgt te zien. 

De structuur van het Woningdossier biedt de mogelijkheid om de subsidie of Duurzaamheidlening, 

indien aanwezig, aan te vragen. 

Vanuit de Energielabelatlas kom je in de Energielabelwizard terecht bij benadering van de eigen 

woning. De Energielabelwizard biedt de mogelijkheid het Energielabel bij te werken en de daarbij 

geadviseerde maatregelen te laten berekenen. De Energielabelwizard is grafischer opgesteld dan het 

Woningdossier.  
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4. Energieloket 

Bespaar Lokaal heeft een sjabloon voor een digitaal Energieloket. Dit loket is toegepast in een aantal 

regio’s en gemeenten. Een aantal regio’s heeft in het kader van de VNG ondersteuningsstructuur ook 

een offerteverzoek gedaan voor het loket.  

Het digitale loket biedt de mogelijkheid om de regio te tonen, maar ook de verschillende 

onderliggende gemeenten. Daarbij is ruimte om specifiek per gemeente elementen onder de 

aandacht te brengen. Het biedt onder andere de mogelijkheid om (lokale) initiatieven uit te lichten, 

nieuwsberichten te plaatsen. Daarnaast is er ruimte voor de aanbieders van de relevante 

maatregelen.  

Iedere afzonderlijke gemeente kan, indien gewenst, haar gedeelte van de site beheren. Dit beheer 

kan echter ook door de regio worden uitgevoerd. De site is zo opgezet dat de algemene, 

inhoudelijke, informatie op iedere sub-site beschikbaar is. Bijvoorbeeld landelijk nieuws komt 

daarmee automatisch op deze sub-sites terecht. De  primaire informatie is op deze manier geborgd. 

De gemeente kan zelf zorgdragen voor de lokale content die alleen van toepassing is voor de eigen 

gemeente. Dit kan zij ook door een derde partij laten uitvoeren. 

Bespaar Lokaal heeft het beheer over de URL Energieloket.nl. Op dit moment zijn 29 verschillende 

regio’s bezig met het opzetten van een digitaal energieloket. Idealiter zouden deze loketten op deze 

website zichtbaar moeten zijn. Vanaf de site energieloket.nl kan de betreffende woningeigenaar de 

eigen site benaderen. In de communicatie naar de woningeigenaar zou het communiceren van 

energieloket.nl ook efficiënter zijn dan wanneer 29 regio’s hun eigen site gaan promoten. 

   

Figuur 3 – Voorbeelden sjabloon sub-site Energieloket 

5. Deur-aan-Deur benadering 

Meer Met Minder (nu Bespaar Lokaal) heeft in Blok-voor-Blok Hardenberg ervaring opgedaan met 

een deur-aan-deur benadering. Later is dit ook toegepast in andere gemeenten in Nederland. Het 

basisproces heeft dezelfde kenmerken. De uitvoering heeft echter in verschillende varianten en 

uitvoeringssamenstellingen plaatsgevonden aangepast aan de lokale behoefte. Waarbij altijd de 

‘couleur-locale’ wordt toegepast. 
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Op basis van alle ervaringen is een totaal proces ontwikkeld waarbij het individuele gesprek wordt 

aangegaan met de woningeigenaar waarbij het gespreksdoel drieledig is: 

1. woningeigenaar op de hoogte stellen van het, indicatieve, energielabel van de eigen woning; 

2. laten zien welke mogelijke energiebesparende maatregelen de eigenaar kan nemen; 

3. inventariseren of de woningeigenaar interesse heeft in deelname aan de collectieve inkoop 

van energiebesparende maatregelen. 

 

Figuur 4 - Afbeeldingen iPad ten behoeve van deur aan deur benadering 

6. Organisatie lokale aanbod 

Bespaar Lokaal ondersteunt gemeenten in het organiseren van het lokale aanbod. Dit gebeurt in 

samenwerking met onder andere Bouwend Nederland en Uneto-VNI. 

7. Klantvolgsysteem & Aanvragen offertes bij bedrijven 

Via de Energielabelatlas en het Woningdossier kan je offertes aanvragen bij bedrijven die in de 

betreffende regio zijn geselecteerd. Normaliter zijn dit de bij MMM aangesloten bedrijven. In 

sommige gemeenten is de Energielabelwizard en/of het Woningdossier in de lokale look-and-feel 

gemaakt.  
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De woningeigenaar komt in dat geval terecht bij de daar geselecteerde aanbieders van de 

betreffende maatregelen.  

Nadat een woningeigenaar een offerte heeft aangevraagd kan via het klantvolgsysteem (track & 

trace) gevolgd worden of de aanbieder binnen de afgesproken tijd reageert, de consument ook 

daadwerkelijk reageert op de offerte, etc. Het biedt dus de mogelijkheid tot de nodige 

procesbewaking. 

8. Communicatiemateriaal 

Bespaar Lokaal heeft verschillende formats voor folders, bewonersbrieven en informatiepakketten 

die worden ingezet door gemeenten en door aanbodpartijen. De informatie is neutraal maar kan 

door het toevoegen van de eigen huisstijl passend worden gemaakt. 

De ervaring heeft geleerd dat het gebruik van bewonersbrieven op maat effectief werken.  

9. Toepassing 

Op basis van bovenstaande tooling kan een werkend ´Energieloket´ of een werkende en vooral 

concrete aanpak gegenereerd worden. Dit kan op basis van één of meer van bovenstaande tools.  
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