
RRE(W) voor 
gemeenten laatste 
kans
Inzicht & monitoring 

Webinar 11 oktober 2022



Agenda 
● 15.00 uur - Welkom

● 15.05 uur - Resultaten onderzoeken RRE(W)-subsidie & warmtescans

● 15.25 uur - Case Energieklus Fix

● 15:35 uur - Break-out integraal beleid & doelgroepen

● 15.50 uur - Q&A en afronding
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Praktisch
● Er wordt een opname gemaakt

● A.u.b. camera & microfoon uit 

● Vragen/opmerkingen aub in de chat (Kelly)

● We komen later terug op onbeantwoorde vragen

● Er wordt via de chat af en toe een "Poll" gedaan 

● Microfoon (& eventueel camera) aan als moderator je het woord geeft

● Opname & presentaties worden achteraf gedeeld
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Poll
Namens wat voor type organisatie neem jij deel aan deze webinar? 

a. Gemeente 

b. Provincie

c. Energieloket

d. Adviesbureau 

e. Anders
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● Focus op versnelling van de energietransitie

● Voor o.a. lokale overheden & infrastructuur partijen

● Specialist in digitale inspecties & activatie van 

bewoners

● Ontwikkeling van algoritmen en applicaties

Over Sobolt
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Enquête ‘Leren van de RRE(W)?’ 

● Doelgroep: gemeenten met RRE en/of RRE(W) (290)

● Doel: inzicht & effectiviteit ingezette instrumenten

● Resultaten

Resultaten enquête RRE(W)
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Kleine maatregelen (1):

Zijn er in jouw gemeente instrumenten ingezet gericht op het nemen van kleine 

maatregelen (LED lampen, tochtstrips etc.)?

Resultaten enquête RRE(W)
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Kleine maatregelen (2):

- 100% zette voucher-, bespaarbox-, of cashback-acties in

- ca. 25% zette een klusteam in

Met een klusteam wordt de impact van instrumenten gericht op kleine maatregelen 

gemiddeld ingeschat op 3.9/5. Zonder klusteam op 3.4/5

Impact = ervaren impact in termen van gecreëerde bewustwording, geactiveerde 

bewoners of energiebesparing

Resultaten enquête RRE(W)
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Grote maatregelen (1):

Zijn er in jouw gemeente instrumenten ingezet gericht op het nemen van grote 

maatregelen (zoals het organiseren van een collectieve inkoopactie)?

Resultaten enquête RRE(W)
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Grote maatregelen (2):

- 100% organiseerde een collectieve inkoopactie

- ca. 40% verstrekte een duurzaamheidslening

- Niemand verstrekte een duurzaamheidssubsidie

Met een duurzaamheidslening wordt de impact van instrumenten gericht op grote 

maatregelen gemiddeld ingeschat op 4/5. Zonder duurzaamheidslening op 3.4/5

Impact = ervaren impact in termen van gecreëerde bewustwording, geactiveerde 

bewoners of energiebesparing

Resultaten enquête RRE(W)
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Advisering/informeren (1):

Zijn er in jouw gemeente instrumenten ingezet gericht adviseren of informeren van 

bewoners?

Resultaten enquête RRE(W)
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Advisering/informeren (2):

Welke instrumenten gericht op adviseren/informeren zijn er ingezet? (meerdere mogelijk)

Resultaten enquête RRE(W)
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Advisering/informeren (3):

Wanneer instrumenten worden ingezet gericht op zowel advisering en grote maatregelen, 

wordt de impact van advisering gemiddeld ingeschat op 3.9/5. Wanneer alleen instrumenten 

worden ingezet gericht op advisering is dit 3.5/5

Resultaten enquête RRE(W)
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Budgetten en bereik:

   *% van totale RRE(W) budget, alleen in gemiddelde meegenomen wanneer ingezet

Resultaten enquête RRE(W)
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Lessen:

1. Maak acties onderdeel van integrale aanpak (59%)

2. Variërende aanpak per doelgroep of wijk/buurt/dorp (56%)

3. Meer focus op individuele advisering/coaching (52%)

4. Alleen materialen afgeven werkt niet (30%)

5. Meer lokale partijen betrekken (26%)

Losse opmerking: gemeenten ervaren tijdsdruk/gebrek aan uitvoeringscapaciteit. 

Budget wordt daardoor niet altijd effectief ingezet

Resultaten enquête RRE(W)
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Heatpulse bewonersevaluatie
Werkwijze & resultaten

Oktober 2022



Thermografie?

fotograferen visualiseren analyseren adviseren isoleren
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Unieke inzichten voor bewoner en gemeente
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● Ongeveer 4.800 bewoners hebben een e-mail of brief ontvangen met de link en een 

begeleidende tekst

● Een online vragenlijst met 13 vragen was beschikbaar via heatpulse.nl/gemeente

● 350 reacties (7% response tot nu toe)

● 167  bewoners beschikbaar voor aanvullend vragen

Bewonersevaluatie 
Werkwijze
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Activatie

33% heeft na het 
zien van het 

warmtebeeld iets 
gedaan in relatie 

tot isolatie

Bewustwording
 

80% van de 
bewoners ervaren 

de warmtescan als 
(zeer) nuttig

Response

350 van de 
bewoners hebben 

de enquête 
ingevuld (7%)

Potentiële 
activatie

 
24% van de 

bewoners hebben 
nog niets gedaan, 
maar zijn dat wel 

van plan

Promotor score

88% zou vrienden 
en familie aanraden 

om een 
warmtescan van 

hun woning te laten 
maken

Resultaten bewonersevaluatie
Samenvatting
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Resultaten 
Warmtescan wordt als nuttig ervaren
Vraag: Hoe nuttig vond u het om een warmtefoto van uw woning te ontvangen?

Waarbij 1 niet nuttig is en 5 zeer nuttig

● n = 350
● 4,2 gemiddelde score
● 80% geeft een score van 4 of hoger
● 88% zou vrienden en familie aanraden om 

een warmtebeeld van de woning te laten 
maken

● Slechts 10% geeft een score van 2 of lager
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Resultaten 
Duidelijkheid van het advies
Vraag: Is het duidelijk wat u kunt doen om uw woning beter te isoleren aan de hand van de 
warmtefoto en uitleg?

Waarbij 1 niet duidelijk is en 5 zeer duidelijk

● n = 350
● 4,0 gemiddelde score
● 73% geeft een score van 4 of hoger
● Slechts 14% geeft een score van 2 of lager
● De respondenten vinden de foto en de 

uitleg duidelijk:
○ “Duidelijk aangegeven waar het 

probleem zit en wat de oplossing 
kan zijn”

○ “Was een duidelijke foto + advies”
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Resultaten 
Activatie van bewoners
Vraag: Heeft u iets ondernomen na het zien van het warmtebeeld en het isolatieadvies?

Ja - bijvoorbeeld een adviesgesprek aangevraagd of een (kleine) isolatiemaatregel uitgevoerd

Nee, maar dat ben ik wel van plan

Nee en dat ben ik niet van plan

● n = 350
● 60% van de respondenten heeft iets 

ondernomen of is dat van plan na het zien 
van het warmtebeeld en isolatieadvies

● 40% heeft niets ondernomen en geeft aan 
dat ook niet te gaan doen
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Resultaten 
Geactiveerde bewoners
Vraag: Wat heeft u gedaan na het zien van het warmtebeeld en het isolatieadvies?

● n = 117
● 38% van de geactiveerde 

bewoners heeft een 
isolatiemaatregel laten uitvoeren 

● 24% heeft zelf een maatregel 
uitgevoerd

● 13% heeft een offerte 
aangevraagd

Heeft iets gedaan
Nog niets gedaan, maar wel van plan

Niets gedaan en niet van plan
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Vraag: Welke isolatiemaatregel(en) heeft u laten uitvoeren?

Heeft iets gedaan
Nog niets gedaan, maar wel van plan

Niets gedaan en niet van plan

● n = 97
● 31% van de bewoners heeft hun 

(spouw)muur geïsoleerd
● 35% heeft de beglazing vervangen
● 31% heeft een kleine maatregel 

aangebracht

Resultaten 
Geactiveerde bewoners
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Vraag: Wat bent u van plan om te doen?

● n = 87
● 16% van de bewoners die van plan is iets te 

gaan doen, wil een isolatiemaatregel laten 
uitvoeren 

● 34% wil zelf een maatregel uitvoeren

Heeft iets gedaan

Nog niets gedaan, maar wel van plan
Niets gedaan en niet van plan

Resultaten 
Potentiële activatie (bewoners die van plan zijn iets te gaan doen)
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Vraag: Welke isolatiemaatregel wilt u uit (laten) voeren?

● n = 85
● 16% van de bewoners wil hun 

(spouw)muur isoleren 
● 44% wil de beglazing vervangen
● 29% wil een kleine maatregel aanbrengen

Heeft iets gedaan

Nog niets gedaan, maar wel van plan
Niets gedaan en niet van plan

Resultaten 
Potentiële activatie (bewoners die van plan zijn iets te gaan doen)
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Vraag: Wat is voor u een reden om uw woning (beter) te isoleren?

Resultaten 
Beweegredenen
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Vraag: Wat voor drempels ervaart u bij het isoleren van uw woning?

Resultaten 
Drempels
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Energieklus 
Aanpak
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Voorbereiding Inventarisatie Advies Installatie Activatie NazorgDeelname

 Energiebesparing in 7 stappen



Energieklus 
Bewonersrapport
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Inzicht in verdere besparingen



Response

Circa 21% doet mee

Bezoeken

Ruim 80 bezoeken

Fixes

333 maatregelen 

Rating

Gemiddelde score
4,8 van 5

Gasverbruik

Gemiddeld 
0-10 m3 gas

Elektra

Gemiddeld 
2.879 kWh stroom

Resultaten Energieklus 
Tot & met 6 oktober
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13+ cm isolatie / tripel glas 4-7 cm isolatie / ouderwets dubbel glas

0-3 cm isolatie / enkel glas8-12 cm isolatie / HR++ glas

Gevel Beglazing Dak Vloer

Resultaten Energieklus 
Isolatiestatus
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Resultaten Energieklus 
Bewonerswensen
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Resultaten Energieklus 
Energiebesparende maatregelen
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Gas

4.318 m3

Water

540 m3

Elektra

2.192 kWh

CO2

9.638 kg

Geld*

€ 13.128 
(totaal)

€ 164 
(per huishouden)

* Op basis van huidige energie- en waterprijzen en gemiddeld 4 geïnstalleerde maatregelen per bezoek. Waterbesparing obv tapwater via 
CV.

Resultaten Energieklus 
Directe besparing per jaar
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Doelgroepen
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● Welke doelgroepen onderscheid je?

● Hoe benader je deze?

Denk bijvoorbeeld aan:

● Arm vs. rijk
● Huur- vs. koopwoningen
● Hoog energielabel vs laag energielabel



Integraal beleid 
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● Hoe creëer je een integrale aanpak?

● Welke instrumenten kunnen gecombineerd worden?



Integraal beleid
Bewust
wording Interesse Activatie Overwegen 

opties Financiering Installatie Energie
besparing

Traditionele communicatie Collectieve inkoopactie

Keuze 
leverancier

Warmtescans

Energiecoaches

Webinars/Infosessies

Energie advies (betaald)

Klusteams

Bespaarbox uitdelen

Duurzaamheidsl
ening

Isolatie vouchers
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Modelwoning

Energieloket
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Wouter Vermeiden
w.vermeiden@sobolt.com

Samen
versnellen?
heatpulse.nl

Kasper Burger
k.burger@sobolt.com


