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Aanleiding
Er is een stevige inzet nodig om een versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in
de gemeente Alphen aan den Rijn te realiseren. De gemeente ziet Energiek Alphen als een
belangrijke bouwsteen in het bouwwerk dat nodig is om de transitie naar duurzaamheidshoofdstad
van het Groene Hart te voltooien.
Energiek Alphen kan een cruciale rol spelen in het succesvol invullen van enkele belangrijke thema’s
van het Actieprogramma duurzaamheid 2017-2020. Het slagen van dit programma staat of valt met
een goede samenwerking. Lokale coöperatie zijn een belangrijk vehikel om de samenwerking met
bewoners, bedrijven, organisaties en scholen tot stand te brengen.
Om deze cruciale rol goed in te kunnen vullen werkt Energiek Alphen al langere tijd samen met Hoom
in het opzetten van projecten waarmee woningeigenaren geholpen worden bij het verduurzamen van
hun woning. Er is behoefte aan onafhankelijk, deskundig advies en begeleiding bij het nemen van
energiebesparende maatregelen. Samen met Hoom kan Energiek Alphen hierin voorzien. Vanuit
Hoom is de volgende visie geformuleerd:
Het is onze visie dat lokale initiatieven door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en
vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de energie- en warmtetransitie in de
gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund
worden met technische, organisatorische en financiële expertise op het gebied van energiebesparing,
kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve klantreis voor energiebesparing op poten zetten, continu
verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

Dit document dient als de aanzet voor een meerjarenplan voor Energiek Alphen. We kijken naar de
huidige situatie en wat Alphen aan den Rijn uiteindelijk wil bereiken op het gebied van energie
besparen en duurzaam wonen. Daarbij willen we vooral toewerken naar de vereiste toekomst zonder
verwarming op basis van aardgas.
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Huidige stand van zaken
De gemeente Alphen aan den Rijn wil verduurzamen. Doel is om in 2050 energieneutraal te zijn dwz.
dat er dan binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er nog jaarlijks wordt
verbruikt. Deze doelstelling kan alleen worden gerealiseerd als er een aanzienlijke reductie van het
energieverbruik plaatsvindt in de komende jaren. In de woningbouw is dat ook noodzakelijk om te
zijner tijd “van het gas af” te kunnen. Woningen moeten voldoende energiezuinig zijn om tegen
aanvaardbare kosten over te stappen op lage temperatuur warmtesystemen, warmtepompen of
andere nieuwe vormen van warmtevoorziening.
In het Actieprogramma Duurzaamheid van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de gemeente een
aantal ambities op het gebied van energie en wonen geformuleerd:


80% van de particuliere huurwoningen hebben in 2020 minimaal energielabel C;



Alle nieuwe plannen zijn vanaf 2018 aardgasvrij, energieneutraal en afgestemd op de
omgeving;



Bestaande woningen moeten bijdragen aan de energiebesparingsambities en opwekking van
duurzame energie.

De gemeente heeft middelen beschikbaar om acties te ondersteunen:


Duurzaamheidslening voor bewoners;



€ 100.000 voor ondersteuning van lokale initiatieven, communicatie e.a.



Ondersteuning toepassen energiemaatregelen met landelijke subsidies;



Warmteanalyses op wijkniveau;



Energiebesparing door gedragsverandering (energiecoaches) en het ontzorgen van bewoners
bij het treffen van energiemaatregelen (Duurzaam Bouwloket; Kennis en Informatiecentrum
Duurzaamheid).

Energiek Alphen aan den Rijn heeft vanaf begin 2016 drie wijkgerichte energiebesparingsacties
uitgevoerd, met ondersteuning door de gemeente. Deze acties in resp. de Weidebloemenbuurt, de
wijk Lage Zijde en in Hazerswoude Rijndijk kenden zeer wisselende resultaten: Na een succesvolle
informatiebijeenkomst in de Weidebloemenbuurt (ruim 50 deelnemers) werden de bijeenkomsten in de
volgende wijken slecht bezocht. Ook het aantal maatregelen bij geïnteresseerde bewoners was
teleurstellend. Vergelijkbare acties in andere gemeenten (Breda, Hilversum) gaven een vergelijkbaar
beeld: minder belangstelling voor opvolgende acties.
In Rivierenland, o.a. Geldermalsen en Culemborg, lijkt de aanpak met een permanent energieloket en
informatiecentrum midden in Geldermalsen meer succes op te leveren: regelmatige belangstelling en
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aanloop dor bewoners waarbij 20 tot 25% van de belangstellenden ook investeert in
energiebesparing.
Voor de huurwoningen is met de woningbouwverenigingen (WoonForte; Habeko) de afspraak
gemaakt om in 2020 alle huurwoningen op energielabel B te hebben. Dit lijkt te gaan lukken, dus hier
is zeker sprake van vooruitgang.
Alhoewel dus de investeringen in energiebesparing bij woningeigenaren nog achterblijven vindt wel
een gestage groei van het aantal aansluitingen van zonnepanelen plaats, vooral bij particuliere
eigenaren. Habeko heeft ook een aantal huurwoningen panelen geplaatst. Daarnaast zijn er een
aantal grotere projecten met SDE+ subsidie gerealiseerd o.a. op gemeentelijke gebouwen en op het
pand van Zeeman.
Energiek Alphen aan den Rijn is in overleg met de gemeente om op 3 daken zgn.
Postcoderoosprojecten te realiseren: collectieve zonneparken waar de bewoners van Alphen aan den
Rijn in kunnen participeren.
Dit programmavoorstel richt zich op energiebesparing. Daar moet de komende jaren nog een forse
versnelling in bereikt worden. De landelijke overheid is recent weer met algemene voorlichting gestart.
Hierop willen wij voortbouwen met een op woningeigenaren toegespitste aanpak, die voldoende lang
loopt (3 jaar) zodat bewoners ook later kunnen aanhaken en waarbij bewoners met onafhankelijke
voorlichting, juist die ondersteuning kunnen krijgen die zij zelf nodig hebben.

Wat willen we de komende jaren bereiken?
Het gemiddelde huishoudelijke energiegebruik in Alphen aan den Rijn bedraagt circa 89 miljoen kWh
1

elektriciteit en 84 miljoen m3 gas per jaar (cijfers 2016) . Ongeveer de helft hiervan wordt verbruikt in
particuliere woningen. In slechts twee jaar tijd is de eigen opwek van zonnestroom toegenomen van
0,5% in 2013 naar 1,5% in 2015, een mooi resultaat. De laatste jaren is dit nog verder toegenomen.
We zijn er echter nog lang niet en blijven ambitieus.
Onze ambitie is dat in 2021 het energiegebruik van particuliere woningen in Alphen aan den Rijn met
minimaal 5% (2,1 miljoen m3 gas) is afgenomen door de verduurzaming van woningen, installaties en
apparatuur. Onze initiatieven zullen de komende jaren hierop zijn gericht. Daarnaast streven we naar
een verdere toename van eigen opwek zodat huishoudens meer in de eigen energiebehoefte gaan
voorzien.
Om dat te realiseren zullen we in de loop van dit energiebesparingsprogramma alle particuliere
woningeigenaren in Alphen aan den Rijn moeten bereiken. 20 tot 25% van de woningeigenaren zal
dan een of meerdere energiebesparingsmaatregelen moeten treffen.

1

Bron: https://www.lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/alphen-aan-den-rijn
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Hoe willen we dat doen?
Om onze doelstellingen te realiseren staat ons o.a. het volgende te doen:


Vergroting van de lokale betrokkenheid en het draagvlak voor onze missie bij de bewoners
van de gemeente Alphen aan den Rijn;



Het creëren van een professionele organisatie;



Het uitvoeren van gerichte wijkacties t.b.v. de verduurzaming van woningen;



Bevordering van de samenwerking tussen partners en lokale (markt)partijen bij het
ontwikkelen en uitvoeren van duurzame energieprojecten;



Gebruik maken van financiële ondersteuningsmogelijkheden van de centrale en lokale
overheid

Daarbij spelen we in op de lessen die zijn geleerd met eerdere projecten en aanpakken zoals die o.a.
zijn voorbereid en uitgevoerd door BuurKracht, Hoom en KAM. De WUR heeft recent een onderzoek
uitgevoerd naar de slaag- en faalfactoren van energiebesparingsinspanningen. Daaruit zijn de
volgende aanbevelingen naar voren gekomen:


We moeten continuïteit bieden: tussen interesse en bewustwording en vervolgens het
investeren in energiebesparing door een bewoner ligt gemiddeld 1,5 jaar. Korte wijkacties
bieden dus onvoldoende ruimte voor bewoners.



Vertrouwen gedurende de gehele klantreis is essentieel. Vertrouwen in proces, organisatie en
deskundigheid. Voldoende contactmomenten en passende communicatie en terugkoppeling
zijn nodig zodat betrokkenheid blijkt;



Heldere koppeling tussen voortraject (informeren, activeren en stimuleren) en de uitvoering
(offerte, uitvoering en after sales).



Samenhangende aanpak tussen energiebesparingsmaatregelen en het streven naar wonen
zonder aardgas. Dat laatste wordt steeds meer gecommuniceerd. Maatregelen moeten
passen binnen dat uiteindelijke doel;



Bedrijvenaanpak die maximale conversie garandeert. We willen werken met een
overzichtelijke lijst van aanbieders die willen samenwerken in dit programma en bereid zijn
terug te koppelen over gerealiseerde maatregelen.



Benutten van enthousiasme van bewoners. Gedurende het gehele programma zullen we
bewoners die daar zelf ook belangstelling voor hebben, inzetten om andere bewoners c.q.
buren te overtuigen tot het nemen van stappen.



Adequate nazorg, ook omdat bewoners er met een maatregel niet zijn. Kortom, verbinden van
de korte- en de lange cyclus van energiebesparing c.q. de eerste maatregel opvolgen om de
bewoner te helpen in realisatie van het gehele pakket.



CRM systeem om de bewoners gedurende het gehele traject te kunnen volgen en daardoor
steeds optimaal te kunnen ondersteunen. Hiertoe zullen we gebruik maken van Econobis dat
op dit moment door Coöperatie Ecode wordt ontwikkeld.
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Aanpak voor de komende jaren
Energiek Alphen wil in samenwerking met Hoom tot een aanpak komen waarmee we iedere bewoner
op weg helpen naar een energiezuinige woning. Hier is ten eerste een lokale kansrijke aanpak met
een goede voorbereiding voor nodig, zie onderstaand schema.

Voorbereiding
Inrichten energieloket, ontwikkeling website, energiecoaches, technisch adviseurs, samenwerking
met lokaal bedrijfsleven, overzicht wijken en woningen, intichten klantvolgsysteem (Econobis)

Campagne
Website, publicaties, flyers, informatiebijeenkomsten- markten, klimaatfeesten, energieloket

Oriëntatie

E
C
O
N
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B
I

Advies

Technisch
advies

Offerte

S

Bedrijven
Nazorg

Maatregelen

ECONOBIS
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Voorbereiding
Website
Ten eerste hebben we de website van Energiek Alphen zo ingericht dat al het nieuws en de informatie
over ons hier terug te vinden is. Via de website willen we in ieder geval de wie, wat, waar, hoe en
wanneer kunnen beantwoorden. Projecten worden aangekondigd via de website, het bestuur is er
terug te vinden en bewoners kunnen via de website contact opnemen met medewerkers van Energiek
Alphen. Verder zullen we via de ter beschikking staande communicatiemiddelen, zoals advertenties in
lokale kranten, direct mail en sociale media ons actief inspannen om de naamsbekendheid van
Energiek Alphen te vergroten.
Overzicht wijken en woningen
We hebben via PICO (interactieve kaart met informatie over energie in de bebouwde omgeving)
inzicht in de typen wijken en woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dankzij dit inzicht kunnen
we goed geïnformeerd keuzes maken over de campagnes en het meest effectieve aanbod van
maatregelen.
Afhankelijk van de situatie op wijkniveau en de mogelijkheden die dat biedt stellen we de best
passende klantreis samen. In samenwerking met Hoom zorgen we voor een gedegen en betrouwbaar
aanbod richting bewoners, zorgen we voor een heldere rolverdeling (het verzorgen van contact met
bewoners, de verschillende manieren waarop er contact kan worden opgenomen, de
verantwoordelijkheid voor de nazorg richting bewoners).

Bedrijven & samenwerking met het Duurzaam Bouwloket
We gaan het gesprek aan met lokale en regionale bouw en installatiebedrijven via het Duurzaam
Bouwloket. We kijken kritisch of het aanbod aansluit op wat er nodig is. Is er voldoende capaciteit,
kennis en specialisme bij de bedrijven om te kunnen leveren wat er nodig is? We willen als Energiek
Alphen een onafhankelijk filter zijn tussen bedrijf en bewoner. Een installateur zal altijd een installatie
maatregel propageren, ook als dit in tegenspraak kan zijn met andere maatregelen. Een goed en
betrouwbaar advies is op onafhankelijkheid gestoeld, omdat maatregelen met elkaar samenhangen en
verschillende bedrijfstakken ermee gemoeid zijn.
Dankzij eerdere samenwerking met Hoom hebben we kennis van en ervaring met het selecteren en
werken met bedrijven. Deze kennis en ervaring zetten we als Energiek Alphen in voor de campagnes
energie besparen die we gaan opzetten. We weten hoe we bedrijven goed kunnen beoordelen en
werken bij voorkeur met lokale en regionale partners. We kijken voor goede kwaliteit onder andere
naar: de website van het desbetreffende bedrijf, de offerte van een voorbeeldwoning, certificering en
beoordeling bij eerdere collectieve inkoopacties. Vor ieder type maatregel selecteren we bij voorkeur
minimaal 3 aanbieders.

Meerjarenplan Energiebesparing Alphen aan den Rijn – Versie 24 januari 2018

Energiecoaches en adviseurs
We hebben in Alphen aan den Rijn een groep actieve energiecoaches nodig om de klantreis van
bewoners op een gedegen manier te begeleiden. Zeker als we beseffen dat het belang van goede
nazorg en opvolging van cruciaal belang is om de bewoner een volgende stap in het verduurzamen
van de woning te laten zetten. In Alphen aan den Rijn is een energiecoach aanwezig. We verwachten
er in eerste instantie 5 nodig te hebben om bewoners op een effectieve manier te kunnen
ondersteunen. We gaan actief coaches werven en in samenwerking met Hoom opleiden.
Een ervaren technisch specialist van Hoom leidt de coaches op. Hiervoor is een training ontwikkeld
waarmee coaches een goed inzicht verwerven in bouwkundige maatregelen en installatie
maatregelen. Ook is er een praktijkgedeelte inbegrepen. Coaches komen na deze opleiding goed
beslagen ten ijs en kunnen verschillende energiebesparende maatregelen goed in samenhang
beoordelen. Het is echter wel zo dat de coaches hun beperkingen kennen. Als een advies meer
professionaliteit vereist dan weten de coaches wanneer ze door moeten verwijzen naar een
professioneel technisch advies. Coaches zijn echter wel uitstekende ‘aanstichters’ tot het besparen
van energie.
Technisch adviseurs
Het succes van een energie bespaar-actie is niet persé af te meten aan het aantal uitgevoerde
maatregelen. Het goed informeren van bewoners over de verschillende opties kan ook een doel op
zich zijn. Een spouwmuurisolatie advies is niet goed en deskundig als de woning voor een groot deel
bestaat uit enkel glas en slechte kierdichting, terwijl spouwmuurisolatie op zich een goede maatregel
is. Echter de uitvoerders komen uit een andere branche. Een kozijnenleverancier heeft verstand van
beglazing, maar lang niet altijd van een eventueel wenselijke balansventilatie, terwijl deze
maatregelen samenhangen. Deze voorbeelden maken het belang van onafhankelijk advies kenbaar.
Energiek Alphen wil het onafhankelijk advies faciliteren en bij verder gaand professioneel advies goed
kunnen doorverwijzen.

Er zijn verschillende vormen van energieadvies (vrijblijvend, EPA-W of volledige nul-op-de-meter
adviezen), waarbij er in verschillende mate van professionaliteit en detail wordt gekeken welke
stappen een bewoner het beste kan nemen en waar erop gelet moet worden. We hebben een
inventarisatie wat er aan adviseurs, adviesbureaus en lokale experts aanwezig is in de gemeente
Alphen aan den Rijn.
Inzet van mensen uit de buurt is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Zij kennen de buurt en
weten wat er speelt. Ook geven zij een vertrouwd gezicht aan de campagne en kunnen
enthousiasmeren of zelfs medebewoners adviseren en ondersteunen bij het verduurzamen van de
woning door bij anderen langs gaan om adviezen te geven. De bewoner met een zeer energiezuinige
woning die vanuit eigen ervaring advies kan geven en model kan staan voor de rest van de buurt is
vaak de beste ambassadeur.
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Klantvolgsysteem Econobis
Ook voor het volgen van bewoners profiteren we van het lidmaatschap van Hoom. We kunnen dankzij
2

deze samenwerking gebruik maken van het hierboven genoemde ECONOBIS . Dit uitgekiende
klantvolg-systeem helpt ons om slagvaardiger de gehele klantreis aan te pakken. We willen ons
namelijk niet alleen focussen op de voorfase (informeren, activeren, stimuleren) en de uitvoeringsfase
(offerte, uitvoering, oplevering), maar ook de nazorgfase zetten we als belangrijk component in binnen
onze campagnes. We blijven na de campagne actief in de wijk en gaan na de oplevering met
bewoners om tafel hoe we in de wijk de volgende stappen kunnen nemen. Het blijkt uit onderzoek dat
de nazorgfase van essentieel belang is, omdat vanuit deze fase de stap wordt gezet naar
vervolguitvoeringen. Zo heeft ECONOBIS niet alleen een toegevoegde waarde voor Energiek Alphen,
maar zijn ook de bewoners geholpen met een slagvaardig systeem waarin hun gegevens zorgvuldig
worden opgeslagen. Hieronder een schematische weergave van de functionaliteiten:

2

https://www.duurzameenergie.org/econobis
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De Energiebesparingscampagne in Alphen aan den Rijn

Met 6 tot 10 wijkacties gedurende de drie jaar van dit programma willen we de aandacht vestigen op
de mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking. Wijkacties zijn vaak een eerste aanzet tot het
besparen van energie. Deze wijkacties bestaan in ieder geval uit:






Artikelen in de lokale bladen;
Informatiebijeenkomst op een geschikte lokaties;
Flyers;
Contact met geïnteresseerde bewoners die belangstelling hebben aangegeven voor
specifieke maatregelen.
Als vervolg op de informatiebijeenkomst: keukentafelgesprekken bij bewoners;
huiskamerbijeenkomsten; individueel advies.

We proberen met de verschillende wijkacties de balans tussen maatwerk en efficiëntie te vinden. We
communiceren op een heldere wijze over wat de bewoner wel en niet kan verwachten tijdens de
campagne. Doormiddel van een goede klantopvolging en persoonlijke aandacht zullen bewoners
sneller geneigd zijn om aan de slag te gaan met energie besparen. Dit geldt vooral alle vier de
campagne-typen.
Ongeacht de campagne willen we daarnaast doorlopend aandacht vestigen op energiebesparing en
duurzame opwekking van energie. Dit willen we onder andere bewerkstelligen via een
energiebesparingsmarkt en verschillende evenementen. Ook een start/kick-off bijeenkomst van een
campagne willen we de aandacht vestigen op de betreffende campagne en de nodige informatie aan
bewoners verstrekken.
Daarnaast willen we gebruik maken van de lokale media, flyers, nieuwsbrieven en sociale media om
de aandacht te vestigen op de campagnes, informatie te verstrekken en de successen te
communiceren.
Ook fysieke aanwezigheid van energiecoaches en ambassadeurs levert een bijdrage aan de
energietransitie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij willen dan ook op vaste plaatsen op vaste
tijdstippen aanwezig zijn in bijvoorbeeld de Bibliotheek. Op deze plek kunnen bewoners energieadvies
inwinnen en informatie opdoen over gedrag en besparing.
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Energieloket
Het energieloket van de gemeente Alphen aan den Rijn is ondergebracht bij het Duurzaam Bouwloket.
Wij gaan de samenwerking met dit loket aan en zullen, waar nodig, doorverwijzen naar dit loket. Het
Energieloket zelf koppelt contacten met bewoners terug naar de projectcoördinatie via het CRMsysteem (ECONOBIS).
Collectieve inkoop
Door gezamenlijk energiebesparende maatregelen toe te passen wordt het mogelijk om afspraken te
maken met bedrijven over kortingen. Dit is een leuke en concrete manier om groepen bewoners te
enthousiasmeren voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiek Alphen wil een rol
spelen in het activeren, promoten en goed informeren van bewoners. Campagnes hebben een vaste
begin- en einddatum. Maar door een flink aantal campagnes te draaien willen we constant publiciteit
en aandacht voor energie besparen creëren.
Geïnteresseerde bewoners krijgen een opname door het bedrijf zelf en een offerte op basis van de
(prijs)afspraken uit het collectieve aanbod. De uitvoering wordt gecontroleerd door Energiek Alphen
(met eventuele ondersteuning door Coöperatie Hoom).
Een belangrijke opmerking bij een collectieve inkoopcampagne (en eigenlijk bij elke campagne die
zich richt op energie besparen) is dat het tijdelijke karakter van een campagne samen moet vloeien
met de langere termijnvisie van een duurzame gebouwde omgeving in Alphen aan den Rijn. Dit
hebben wij scherp op het netvlies staan. Een tijdelijke campagne is geen heilige graal, wel een mooie
prikkeling voor bewoners om de eerste stap te zetten of eens verder na te gaan denken over een
aardgasloze woning. Dankzij Coöperatie Hoom kunnen we gebruik maken van ECONOBIS, een
slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties
in Nederland. Dankzij dit systeem kunnen we in de gemeente Alphen aan den Rijn de gehele klantreis
van bewoners degelijk administreren en volgen.
Advies-campagne
Energieadviezen zijn een handige manier om energie besparen te stimuleren. In sommige gebieden is
het woonaanbod zo divers dat het lastig is om collectief maatregelen te laten toepassen. Er is dan
meer maatwerk nodig. Per gebied kunnen we beoordelen wat voor soort advies het beste past. We
hebben goed contact met bestaande adviesbureaus en EPA-W gecertificeerde adviseurs en hebben
daar goede afspraken mee. Ook de inzet van vrijwilligers is een optie. Met hun inzet kunnen we
bewoners informeren via keukentafelgesprekken. Ook hier heeft de samenwerking met Hoom een
meerwaarde, aangezien zij een zeer efficiënte en eenvoudig te bedienen keukentafel-tool hebben
ontwikkeld die per 1 april ook als digitale app beschikbaar komt voor de leden van Hoom.
Innovatief & op maat
Het kan voorkomen dat de beste oplossing ligt in een combinatie van het bovenstaande. Mocht dit het
geval zijn kijken we naar manieren om de verschillende elementen te combineren om zo tot een
optimale campagne te komen. Het kan zijn dat er behoefte is om aandacht te richten op een specifiek
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thema. Dat kan zijn VVE’s, woning-abonnement, gestapelde bouw, Nul-Op-de-Meter of campagne met
competitieve elementen.

Klantreis van Energiek Alphen

De klantreis is het traject dat een bewoner doorloopt van oriëntatie tot oplevering. Een succesvolle
aanpak moet bestaan uit een klantreis (of bewonersreis) waarin een bewoner in alle fases begeleid
wordt. Dit is cruciaal om bewoners in beweging te krijgen, en om ook daadwerkelijk de stap te zetten
naar individuele maatregelen, en uiteindelijk naar een klimaat-neutrale woning.
De klantreis energiebesparing is het (emotionele) besluitvormingstraject van bewoners, waarop je als
organisatie gericht kunt aangrijpen met je dienstverlening, zodat woningeigenaren beter gestimuleerd
en ondersteund worden in hun reis naar een energiezuinige woning. De klantreis is een serie van
beslissingen van de bewoner, waarbij de woningeigenaar actief ondersteund kan worden bij het zetten
van een volgende stap naar het realiseren van een energiezuinige woning.
Binnen de in het schema afgebeelde stappen willen we de bewoners van Alphen aan den Rijn van
een zo goed mogelijk en onafhankelijk advies voorzien. Met voldoende aandacht voor de begeleiding
van bewoners en voor de continuïteit en het daadwerkelijk stappen maken met energie besparen
meer dan voldoende aandacht voor de nazorg van bewoners. Dit omdat een goede nazorgfase
belangrijk is. Van hieruit wordt de stap gezet naar vervolguitvoeringen: het verbinden van de kort
cyclus en de lange cyclus. Deze schakel ontbreekt bij de meeste aanpakken, maar wij willen als
Energiek Alphen graag deze korte en lange cyclus met elkaar verbinden. Dankzij Hoom kunnen we
dat doen met mensen die inhoudelijke kennis van maatregelen hebben en daardoor de bewoners
optimaal kunnen begeleiden tijdens en na de klantreis.

3

Advies aan de keukentafel
Het keukentafelgesprek is een oriënterend adviesgesprek van ca. 1 uur. Het doel is om mensen voor
duurzaamheid te enthousiasmeren, wensen te inventariseren en drempels te achterhalen. Het kan
een opstapje bieden naar: een uitgebreider advies of het aanvragen van energiebesparende
maatregelen. Voor het keukentafelgesprek is geen diepgaande kennis van bouwtechniek nodig wel
interesse en enthousiasme voor energiebesparing en duurzaamheid.
3

Zie: onderzoeksproject Doorontwikkeling en Opschaling Bewonersgerichte Aanpak Energiebesparing (DOBAE)
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Voor het keukentafelgesprek hebben we coaches opgeleid met een communicatietraining. Daarnaast
hebben we de beschikking over een handige tool (de keukentafeltool) waarmee voor de bewoner
inzichtelijk kan worden gemaakt wat de bespaarmogelijkheden zijn.
De keukentafeltool kan wel:
De huidige situatie in beeld brengen; het energiegebruik van de bewoner relateren aan het
gemiddelde energiegebruik; wensen en motivatie van de bewoners in kaart brengen; per maatregel
wordt een indicatie gegeven over de te verwachten kosten en baten; in de tooling kunnen afspraken
over vervolgstappen vastgelegd worden; er kan een samenvatting van het gesprek voor de bewoner
geëxporteerd worden.
De keukentafeltool kan niet:
Advies over specifieke situaties (bijv. welk type warmtepomp/ bouwkundig advies); definitief bepalen
of een maatregel wel of niet technisch mogelijk is; advies geven over comfortverbetering; tot op de
komma uitgerekende kosten/ baten: het is een indicatie.
Professioneel advies
Wat betreft professioneel advies kunnen we drie componenten onderscheiden die we als Energiek
Alphen in kunnen zetten bij de begeleiding van bewoners:
EBA-flex: is een kort adviesgesprek (1/1,5 uur) door een professional, waarbij in kaart gebracht wordt
welke energiebesparende maatregelen mogelijk en zinvol zijn. Doel is in het gesprek maatwerk en
direct handelingsperspectief te geven aan een bewoner (e.g. doorverwijzing naar lokale bedrijven die
maatregelen kunnen realiseren). De professional wordt geselecteerd voor een poule van Energiek
Alphen en ondersteund met tooling, handleiding en training.
EBA/EPA-W: professionals uit een netwerk van Energiek Alphen kunnen een EPA-W uitvoeren bij
bewoners die behoefte hebben aan gecertificeerd (VABI) rapport. (e.g. voor subsidie doeleinden of
hypotheekaanvraag).
Een EBA-NOM: is een uitgebreid bouwtechnisch en installatietechnisch advies over hoe woning naar
nul op de meter verbouwd kan worden. Deze worden gedaan door bestaande NOM-adviseurs in de
poule van de Energiek Alphen.
Met een dergelijke poule van professionele adviseurs wil Energiek Alphen een sterk netwerk
neerzetten van energie adviseurs en voldoende doorverwijsmogelijkheden hebben voor bewoners.

Offertebegeleiding
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Wij willen bewoners graag voldoende informeren en vertrouwen geven dat de maatregelen naar een
energiezuinige woning goed worden uitgevoerd. Een offerte maakt een belangrijk deel van de
bewonersreis uit. Daarom staan er een aantal goed opgeleide coaches klaar die bewoners kunnen
begeleiden bij het lezen en interpreteren van de offerte. Bewoners kunnen dan met vragen terecht bij
Energiek Alphen en aanspraak doen op een second opinion. We zullen wel rekening moeten houden
met de capaciteit van onze mensen en per campagne bekijken of we dit structureel of
steekproefsgewijs aan gaan bieden.
Kwaliteitsborging en controle
Het is belangrijk om via (steekproefsgewijze) kwaliteitscontroles na te gaan of het geleverde werk van
de bedrijven voldoet aan de eisen. Met voldoende mensen en middelen en goede opleiding van
mensen die dit proces gaan begeleiden willen we dit bewoners standaard aanbieden.
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Programmamanagement en coördinatie
Programmacoördinator
Wat het allerbelangrijkste is voor het goed functioneren van een groep vrijwilligers is goede
coördinatie en begeleiding en continue bijscholing op zaken waar mensen het gevoel hebben te kort
te schieten. Het is voor het enthousiasme en de drive van de energiecoaches en adviseurs belangrijk
dat ze niet solitair werken maar in een team zitten, waar ze met al hun eigen vragen ondersteund
worden. Iemand die alles voor ze regelt, uitzoekt, zorgt dat ze met de goede tools en materialen
kunnen werken, zorgt voor goede ge-update factsheets etc. Daarom is een permanente
programmacoördinator van cruciaal belang.
De programmacoördinator:


Zorgt er voor dat afspraken met bewoners tijdig worden nagekomen;



Bewaakt de projectplanning en mobiliseert bedrijven en adviseurs voor bijv.
informatiebijeenkomsten, wijkacties, collectieve inkoopacties e.d.



Rapporteert aan Provincie, Gemeente en de Stuurgroep over projectvoortgang en knelpunten.



Bijhouden en raadplegen Klantvolgsysteem (Econobis) op planning en afspraken met klanten,
bedrijven en andere partijen.

Bijhouden klantvolgsysteem
Econobis speelt een centrale rol in het programma. Alle afspraken met klanten, bedrijven e.a. worden
in Econobis vastgelegd waardoor op ieder moment inzicht bestaat in de programmavoortgang,
afspraken met klanten die mede daardoor correct kunnen worden nagekomen. Dit is essentieel om
gedurende het programma bewoners vast te houden en vertrouwen te wekken gedurende het gehele
traject.
Ook de nazorgfase kan hiermee effectief worden ingevuld. Van hieruit wordt de stap gezet naar
vervolguitvoeringen: het verbinden van de kort cyclus en de lange cyclus. Deze schakel ontbreekt bij
de meeste aanpakken, maar wij willen als Energiek Alphen graag deze korte en lange cyclus met
elkaar verbinden. Dankzij goede administratie kunnen we werken aan een goede opvolging van
bewoners. Vanuit een secuur bijgehouden klantvolg-systeem is het goed inventariseren waar kansen
liggen en waar vervolgstappen kunnen worden genomen wat betreft energiebesparing.
Regelmatige rapportage
Met behulp van Econobis wordt het betrekkelijk eenvoudig om regelmatig rapporatges over de
voortgang van het programma op te stellen. O.a. de volgende gegevens komen hiermee beschikbaar:


Aantal bewonerscontacten met de onderwerpen waar belangstelling voor bestaat;



Informatie, incl. reeds getroffen energiebesparingsmaatregelen, over de woningen waarvoor
bewoners gegevens aanleveren;



Voortgang in de klantreis;



Aantal getroffen maatregelen (in voorbereiding; in offerte; in uitvoering; gerealiseerd);



Kwaliteit getroffen maatregelen en tevredenheid van bewoners;
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Mogelijke vervolgactiviteiten;



Energiebesparing: van gerealiseerde maatregelen en van nog te realiseren maatregelen.



E.a.

De progarmmacoördinator brengt per kwartaal een rapport uit over de voortgang en eventuele
problemen die zijn gesignaleerd.
Stuurgroep
Voor de begeleiding van het programmamanagement wordt een stuurgroep ingericht die naar
verwachting ieder kwartaal bij elkaar komt. De volgende organisaties nemen in ieder geval deel aan
de stuurgroep:


Gemeente Alphen aan den Rijn;



Provincie Zuid-Holland



Energiek Alphen aan den Rijn



VOA/Duurzaam Bouwloket (vertegenwoordiger bedrijfsleven);



Nog te bepalen.

Bijeenkomsten van de Stuurgroep worden voorbereid door de programmacoördinator die als
secretaris de bijeenkomsten bijwoont.
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Planning
Een meer gedetailleerde planning van het programma moet nog worden opgesteld.
Voorbereiding: 4 maanden;
Energiebesparingscampagne: 36 maanden, met


Ca 10 wijkacties, waarbij geheel Alphen aan den Rijn bereikt wordt;



Ca. 5 collectieve inkoopacties onderwerp afhankelijk van gebleken belangstelling gedurende
de uitvoering;



Oriëntatie, advisering, offertebegeleiding, uitvoering maatregelen en nazorg/evaluatie lopen
continu door gedurende de campagne.

Doorlooptijd voor het gehele programma: 40 maanden.

Financiën
De kosten worden voorlopig geraamd op totaal € 240.000 (excl. BTW).
Voor de Voorbereiding is ca. € 30.000 nodig (opleidingen; website; inrichten Econobis; energieloket;
selectie en afspraken met bedrijven e.a.).
De kosten voor de Energiebesparingscampagne ramen we op € 70.000 per jaar, totaal dus € 210.000.
De begroting zal verder worden uitgewerkt in onderstaande tabel.
Meerjarenbegroting Energiek Alphen

Budget

Budget

Budget

2018

2019

2020

Budget
2021

Informatievoorziening en
communicatie:


Informatiebijeenkomsten



Informatiemateriaal en flyers



Energieloket



Informatiecentrum



Overige activiteiten

Deskundigheid:


Opleiding energiecoaches



Opleiding adviseurs



Selectie bedrijven

Programmamanagement:


CRM systeem



Programmacoördinatie

Ondersteuning bewoners


Keukentafelgesprekken



Huiskamerbijeenkomsten



Individuele advisering



Technische opnames
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Opmerkingen



Hulp bij offertebeoordeling



E.a.

Financiering
Uitgaande van bovenstaande zeer voorlopige kostenraming van totaal € 240.000, voor voorbereiding
(€ 30.000) en energiebesparingsprogramma (€ 210.000).
Voorbereidingskosten: € 30.000
Raming jaarlijkse kosten: € 70.000, totaal kosten energiebesparingsprogramma: € 240.000
Subsidie provincie Zuid-Holland: € 75.000 (Regeling stimuleren lokale energie-initiatieven);
Mogelijke bijdrage van VNG: ??
Overige kosten voor gemeente Alphen aan den Rijn: max. ca. € 50.000/ jaar, afhankelijk van bijdragen
van andere partijen.
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