
Stroom 2: bewoners betrekken en ontzorgen
Hoe zorgen we voor een bondgenoot en handelingsperspectief voor alle woningeigenaren?

17 november 2022 - 13.30 – 14.45 uur

Slimme Stappen Energie A16 is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.



Bewoners betrekken en ontzorgen

Moderator: Joris van Boxtel

• De rol van de bondgenoot door Erica Rasch (Doetank Publieke Ontzorging)

• Opschalen lekcheck en klussendienst in Drimmelen door Tessa van Reeven (TEC Terheijden)

• Het AGEM model en de ontwikkeling van de aanbod kant door Justin Pagden (AGEM)

• Bouwen aan de lokale organisatie & bondgenoot door Derk Hueting (Projectleider Energie A16)

Hoe zorgen we voor een bondgenoot en handelingsperspectief voor alle woningeigenaren?



Randvoorwaarden Energie A16

1. Iedereen uit de lokale gemeenschap moet mee kunnen doen.

2. Er moet een goede verdeling van lusten en lasten zijn

3. De middelen/revenuen worden als hefboom ingezet om de 

energietransitie te versnellen.



Waar zetten we op in met Energie A16

• We organiseren per gemeente dat de rol van bondgenoot beschikbaar is

• Onafhankelijk en lokaal geworteld

• Begeleiding in de hele bewonersreis

• We zorgen dat de klussendienst beschikbaar is

• Om bewoners te helpen met 'de basis op orde krijgen’

• We zorgen voor een koppeling met de markt voor verdere verduurzaming

• Draagt zorg voor - offerte, opdrachtverlening en kwalitatieve uitvoering (b.v. marktpartij)

• De bondgenoot blijft naast de bewoner staan

Via gemeenten worden financieringsconstructies aangeboden. Zodat iedereen mee kan doen. 



De rol van de bondgenoot
Erica Rasch – Doetank Publieke Ontzorging



DoeTank Publieke Ontzorging

“Onderzoek naar de rol van de bondgenoot”

Erica Rasch

17 November 2022
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De DoeTank Publieke ontzorging onderzoekt hoe een bondgenoot bewoners kan ondersteunen bij 
het toekomstbestendig maken van hun woning
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Huidige situatie

Een belangrijke taak voor de bondgenoot is bewoner te helpen stappen in de juiste volgorde te 
zetten

Inzicht & 
optimalisatie

plan ontwerp offerte realisatie ervaren

Advies

Offerte

Twijfel
“Er zijn geen marktpartijen die me 
kunnen helpen mijn dak te isoleren”

Klantreis met ondersteuning bondgenoot

“De twee offertes die ik kreeg 
verschilden enorm in prijs”



9

De DoeTank onderzoekt verschillende manieren van opschalen

1 p

300 p
Webinars (alle gemeenten, 
100+ kijkers per keer)

De hele wijk inzicht in 
veelvoorkomende 
woningtypes

Safaridag (Weert, 5-10 buren)

Een groep buren doet 
tegelijkertijd inzicht op

Ontwerpgroep (Leusden, 30 buren)

Samen met een groep bewoners 
oplossing ontwerpen voor een 
moeilijke maatregel

Inzicht & 
optimalisatie

plan ontwerp offerte realisatie ervaren
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Opschalen lekcheck en klussendienst in 
Drimmelen
Tessa van Reeven – TEC Terheijden



Opschalen Lekcheck en klussendienst
Tessa van Reeven



Lekcheck

• Gratis dienst
• 220 lekchecks gedaan
• Team met vrijwilligers
• Winst voor bewoner:

• Inzicht in woning, waar 
zitten de lekken (kieren 
en naden)

• Tips hoe ze zelf op te 
lossen

• Activatie en 
bewustwording om 
daarna verder aan de slag 
te gaan

• Vervolg traject 
aangeboden met energie-
ambassadeur



Start lekcheck

• Fil



Lekcheck en verder tips en 
inzichten

• Maak het leuk en gezellig

• Zorg voor professionele invulling voor aansturing en 
ontzorging van de enthousiaste vrijwilligers

• Apparatuur en inzet professional nu nog via RRE(w) of 
ander subsidie geld inzetbaar

• Team en opzet ook te gebruiken voor andere diensten

• Maak gebruik van kennis die al opgedaan is

• Klusdienst opzetten



Waar tot nu toe energieadviezen uitgebracht



Het AGEM model en de ontwikkeling van de 
aanbod kant 
Justin Pagden – AGEM



Agem Energieloket.

One Stop Shop aanpak

Kennissessie Energie A16   
November 2022



Evenvoorstellen.

Justin Pagden

Teamleider 
Innovatie



Een unieke organisatie.



Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Onze leden.

Achterhoekse gemeenten
sinds oprichting 2013

Lokale energiecoöperaties
vanaf 2018

(maatschappelijke) 

organisaties
verwacht per medio 2021



Waar we in geloven



Wat we doen

Energie

besparen

Energie

opwekken

Energie

afnemen

Agem Ontwikkeling Agem 

Levering



Energie

besparen



Het probleem

• Voor bewoners lastig om een goed aanbod te krijgen

• Beperkt totaalaanbod beschikbaar

• Veel verschillende partijen, ingewikkelde materie

• Veel afhaakmomenten

• Het is voor de aanbieders een lastige markt

• Hoge cost of sales

• Onvoldoende capaciteit

Veel bewoners doen niks, veel aanbieders laten de particuliere 

markt links liggen. 

Hoe doorbreken we dat zodat we schaal kunnen maken?



De oplossing - One Stop Shop

Kernelementen

• Ontzorg de bewoner in de totale klantreis

• Focus op buurten of wijken met specifiek woningtypologie 

(Contingentenaanpak)

• Meerdere consortia van aanbieders ontwikkelen 

totaalaanbod per woningtypologie

• Presenteer aanbod in een wijkgerichte 

communicatiecampagne door Agem Energieloket

• Klantportaal begeleidt bewoner door klantreis

• Ontzorgconcept voor financiering

One Stop Shop is een ontzorgconcept gericht op een specifiek deel van de woningvoorraad.



Propositie – Wat beloven we aan de bewoner



De praktijk

Pilot 1- oktober 2021

• Hypothese 
1. Concreet aanbod leidt tot hoge conversie
2. Aanbieden totaalconcept leidt tot hogere investering
3. Schouw kan op afstand middels zelfscan

• Lessen
1. Pakketten schrikt af
2. Bewoners willen persoonlijk contact 

• Pilot 2 – oktober 2022

1. Totaalconcept presenteren in losse individueel afgeprijsde 

maatregelen

2. Keukentafelgesprek met Technisch Commercieel Adviseur (Sales 

georiënteerd, niet technisch) 

3. Integratie financiële ontzorging



Bewonersportaal



• Een maatwerkpakket voor uw woning.

• Geen verkooptaboe, eerlijkheid en Achterhoekse nuchterheid.

• Inkijk in onze menukaart voor verduurzamen.

• En het belangrijkst: u maakt keuzes, wij helpen u op weg.

Keukentafelgesprek 

Mike Jansen
Technisch Adviseur



Financieel gesprek
• Telefonisch consult

• Kort informeren, om drempels weg te nemen

• Persoonlijk maatwerkinformatie

• Voor welke financiering kom jij in aanmerking?

• Hulp bij aanvraag lening Svn

• Heb jij je eigen keuze gemaakt, maar praktische hulp nodig?

• Hulp bij aanvraag subsidie

• Praktische hulp nodig om snel de subsidie aan te vragen?

Chantal Muller 
Financieel Adviseur



Inspireren

Proberen

Leren

Delen

Justin Pagden

Justin.pagden@agem.nl



Bouwen aan de lokale organisatie & bondgenoot
Derk Hueting – Projectleider Energie A16



Waar willen we heen?

• Onafhankelijke bondgenoot die helpt gedurende de hele 
verduurzamingsreis van de woning 

• Hulp bij plan voor de woning, financiering en uitvoering 

• 30.000 woningen langs de A16. 

• Uitwerking van de LEA



Grote lijn

• Balans maatwerk en schaal

• Balans mensenwerk en ondersteund digitaal systeem

• Flexibel meebewegend

• Basis is een plan voor de woning met helder einddoel
Comfortabele, veilige woning met een lage energierekening gebaseerd op duurzame warmte en stroom

• Basis op orde→ plan voor de woning → financiering helder →
uitvoerders klaar → verduurzamen maar! 



Burenregeling als basis



Kennis- en Leertrajecten

• Per gemeente van onderop opbouwen

• Drimmelen: focus op blowerdoor & klussendienst

• Moerdijk: focus op maatwerkadvies & voucher

• Zundert: focus op wijkgericht & bewoners in the lead

• Breda: focus op coaches en plan van aanpak voor de woning 
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