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Het Energiehuis™ 
verduurzaamt de bestaande woningvoorraad 

 

We hebben met elkaar ambitieuze energie- en klimaatdoelen afgesproken. Het verduurzamen van 

de bestaande woningvoorraad moet daaraan een substantiële bijdrage leveren. De realisatie 

verloopt alleen minder snel dan gewenst. Oorzaken zijn de complexiteit van het onderwerp, het 

gebrek aan gerichte informatie en het ontbreken van ondersteuning van belanghebbenden.  Het 

Energiehuis™ biedt een oplossing. Het verbindt de partijen in de keten, het informeert, het 

adviseert bij (financiële) maatwerkoplossingen, het financiert en het neemt desgewenst de regie 

bij de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen.  Kortom, het Energiehuis™ realiseert 

energie- en klimaatdoelen en verlaagt de maandelijkse energierekening. 

 

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn volop onderwerp in het maatschappelijk 

debat. Transitie van onze energievoorziening is een urgente maatschappelijke opgave. Dat geldt voor 

veel facetten van onze samenleving maar zeker voor de energievoorziening van onze woningen, 

winkels en kantoren. Dat is niet zo gek want het verwarmen en koelen van onze woningen neemt 

ca. 30% van het totale energieverbruik in Nederland voor zijn rekening. Vooral de wat oudere 

gebouwen gaan inefficiënt met energie om doordat ze slecht geïsoleerd zijn. Daar is dus veel winst te 

behalen. Verduurzaming van deze woningen is een belangrijke stap op de weg naar een energie-

efficiënte samenleving. 

 

In 2013 is het Nationaal Energieakkoord gesloten. Daarmee geven alle betrokken partijen een impuls 

aan de uitvoering van de ambitieuze doelen. De overheid stimuleert woningverbetering op al allerlei 

manieren. Zij vraagt gemeenten energieloketten in te richten voor de informatievoorziening. En 

recent is het Nationaal Energiebesparingsfonds van start gegaan waar eigenaren en verhuurders 

gunstige leningen kunnen krijgen. zijn.  Ook provincies, regio’s en steden stellen financiële middelen 

ter beschikking.  

 

Bij de lokale uitvoering zijn veel partijen betrokken. Op de eerste plaats de woningeigenaren, 

bewoners en verhuurorganisaties. Maar daarnaast gemeenten, duurzame energiecoöperaties, 

bouwbedrijven, leveranciers van energie-installaties en financiële instellingen. Voor allemaal biedt 

woningverduurzaming voordelen: voor bewoners lagere woonlasten en meer wooncomfort, voor 

eigenaren een waardevermeerdering van hun vastgoed, en voor leveranciers, financiers en adviseurs 

een markt voor hun diensten en producten. Gemeenten leveren een bijdrage aan een betere 

energieprestatie en de leefbaarheid van de wijk. Het Energiehuis zorgt voor een grotere deelname 

aan energiecoöperaties. 

Tegelijkertijd is energiebesparing voor eigenaren, bewoners en verhuurders ook ingewikkelde 

materie. Bij hen leven veel vragen over wat nu de juiste maatregelen zijn in een bepaalde situatie, 

wie daarvoor de beste uitvoerder of leverancier is, en hoe deze te financieren. Het vraagt nogal wat 

om daar de juiste antwoorden op te krijgen. En vervolgens kost het veel tijd en expertise om de 

inkoop en uitvoering te begeleiden. Er is dan ook veel behoefte aan ondersteuning.  

 

Het Energiehuis™ biedt een oplossing. Het is een fysieke ontmoetingsplek in de wijk, een winkel en 

informatieloket die wordt ondersteund door een website met een uitgebreide informatiefunctie. Het 

Energiehuis™ verbindt partijen in de keten, informeert en adviseert over maatwerkoplossingen, 

financiert en neemt desgewenst de regie uit handen bij de voorbereiding en uitvoering van de 

maatregelen. Het Energiehuis™ heeft ook een sociale functie draagt bij aan de leefbaarheid in de 

wijk. 
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De kracht van het Energiehuis™ zit in de onafhankelijke positie, de deskundigheid en de 

laagdrempeligheid. Ook het integrale dienstenpakket draagt bij aan het succes.  

 

Het Energiehuis™ verbindt 

Het Energiehuis™ stimuleert dat woningeigenaren, bewoners, energiecoöperaties, leveranciers en 

gemeenten en elkaar treffen. Het is een plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen en lokale 

initiatieven met elkaar worden verbonden. Het Energiehuis™ doet dat onder andere door meerjarige 

afspraken met en tussen de verschillende partijen te maken.  

 

Het Energiehuis™ informeert 

Voor woningeigenaren, verhuurders en bewoners is in het Energiehuis™ en via de geïntegreerde 

webportal alle benodigde informatie op het gebied van energiebesparing en –opwekking te vinden. 

Zoals besparingspotentieel, technieken en installaties, financiering en het aanbod van lokale 

leveranciers en dienstverleners.  

Het Energiehuis™ adviseert verder bij het opstellen van gemeentelijke energieplannen en bij 

verduurzamingsplannen van woningbouwcorporaties. Voor gemeenten wordt met het Energiehuis 

het in het energieakkoord afgesproken energieloket gerealiseerd. 

 

Het Energiehuis™ financiert 

Het Energiehuis™ zorgt voor de financiering van maatregelen. Dat doet zij door bijvoorbeeld het 

verwerven van subsidies, het benutten van (groene energie)fondsen en het bemiddelen bij bancaire 

leningen.  

 

Het Energiehuis™ ontzorgt 

Het Energiehuis™ neemt indien gewenst de regie bij voorbereiding en uitvoering op zich. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan om de vraagbundeling, leveranciersselectie, en de (financiële) contractering. 

Zowel voor particuliere eigenaren als voor Verenigingen van Eigenaren en voor corporaties. 

 

In uw gemeente? 

Ook in uw gemeente kunt u  een of meerdere Energiehuizen™ realiseren. De ervaring leert dat in de 

opstartfase de betrokkenheid van de gemeente essentieel is. Wanneer het Energiehuis™ zijn nut 

eenmaal heeft bewezen kan het grotendeels door de private sector worden geëxploiteerd.  

  

 

 

Voor meer informatie neem contact op met:  

 

Rob van Arkel (Van Arkel Advies): tel. 033-4328191  

Wim Voogd (Balance):  tel. 020 - 676 39 93 

 


