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Inleiding

Op grote schaal energie besparen 
in bestaande bouw.

Drie marktpartijen werken samen in een 
consortium. Ze delen hun kennis en ervaring in 
de komende twee jaar om zo te komen tot een 

mogelijke landelijke introductie van deze manier 
van werken.

De gemeente ‘s Hertogenbosch 
ondersteunt het project.



Filmpje



Waarom?

Milieu sparen

Wooncomfort verhogen

Woningwaarde behouden

Energie rekening verlagen



Uw keuze



Stappenplan

1) Wijken

• selecteren

2) E-teams 

• mobiliseren / informeren

3) Bewoners

• informeren / inventariseren 

4) Offertes

• Inventariseren, vergelijken, tekenen

5) Werkzaamheden

• Aanvang

� Planning 

� Ondersteuning

� Wat vragen wij?



• Bouwjaar

• Type woningen, 

• Leeftijden bewoners etc.

• ‘Energie’ in de wijk

• Sociale cohesie

• Wijkverenigingen etc

1) Wijken selecteren



2) E-teams mobiliseren

Via adressen eerdere acties, 

buurthuizen, verenigingen &

clubs 

Profielschets 
• Pro actief, 

• In vakgebied werkzaam

• In buurt woonachtig



2) E-teams informeren

• Informatie teams

• Hulpmiddelen / ondersteuning

• Planning maken

• Ontzorgen



3) Bewoners informeren

• Aanbellen!
• Persberichten 

• Advertenties in lokale kranten

• Lokale TV zender 

• Lokale wijkwebsites

• Infoavonden aankondigen

• EPA Adviseur beschikbaar



3) Wensen inventariseren

• Inventarisatie-formulier

• Info-flyer

• Wijzen op prijsvoordelen

• Ontzorging & meedoen

• Uitnodigen infoavond 



4) Offertes aanvragen

• Offerte aanvraag E-teams

• Offerte procedures

• Vast format

• Staffels  

• Anoniem vergelijk 

• Data levering vaststellen 

• Advies second opinion



4) Info (product) avonden

• Offertes bekend

• Direct tekenen

• Intentie tekenen

• Ook aanvragen EPA adviseur

• Uitnodigen via persberichten

• Uitnodigen via e-mail

• Free publicity generenen



4) Offertes bekendmaken



5) Aanvang werkzaamheden

• Verslag per 2 weken van 

leverancier aan E-team 

• Begeleiding door E-team

• Evaluatie  

• Video verslag op websites



Planning? 
fase wat tijd

1 Samenstelling wijkteam: 1 tot 4 weken 1-4 wk.

2 Ronde langs de deur: 2 tot 4 weken 2-4 wk.

3 Informatie avond:  na de ronde langs de deur 1-2  wk.

4 Opvragen + beoordelen offertes door werkgroep(en) 3-4 wk.

5

Terugkoppelen uitkomsten offerteronde + beleggen aparte 

info bijeenkomst (serieuze geïnteresseerden kunnen aan 

eind intekenen):

1-2 wk.

6
Verlengde intekenperiode (voor degenen die niet bij de 2e

bijeenkomst konden zijn): 2 weken
2wk.

7 Start uitvoering 1e maatregel 1-4 wk.

8 Monitoring 1-2 wk.

9 After sales 1-2 wk.

10 Afronding 1-2 wk.



Hoe ondersteunen wij u? (1)

drukwerk wijk 
• flyers algemeen
• product flyers 
• posters 
• vragenformulieren  
• deurhangers 

media 
• advertentie 1x lokale krant
• advertorial 1 in overleg
• persberichten / foto in overleg
• informatie bijdrage infoavond 1
• EPA adviseur op informatieavond
• bijdrage productavond 1



Hoe ondersteunen wij u? (2)

give-aways
• pennen  (give away)
• leen jacks in overleg

website 
• eigen 'wijk gedeelte'* 
• animatiefilm** 
• eigen e-mailadres* uwwijk@slimmebuurt.nl

advies 
• bij opzet initiatief 
• bij presentaties tijdens infoavonden 
• bij allerhande lopende zaken 



Communicatie / Pers

• Lokale zenders

• Wijkwebsites

• Lokale kranten

• Free publicity

• Uitnodigen info avonden





Wat vragen wij van u? 

Werving 
Bewoners in de wijk over halen mee te doen, het liefst 
door h.a.h. aan te bellen. (inventariseren, flyer/pen 
afgeven, uitnodigen infoavond) 

Offerteaanvragen
Gebruik van Slimme Offerte Procedure (SOP) 
Om belangenverstrengeling te voorkomen is er een 
eenvoudige en transparante werkwijze ontwikkeld. Deze 
methode is bovendien erg praktisch.

Monitoring
Leveranciers leveren rechtstreeks de resultaten aan het 
consortium en het E-team. (Dit is een voorwaarde bij de 
offerte afspraken.) Het E-team houdt hier controle op. Ook 
houdt zij de vorderingen van de werkzaamheden bij.



Vragen? 


