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‘Mijn klant vraagt daar 
helemaal niet om’

Waarom consumenten de keuzes 
maken die ze maken

Van Meer Met Minder tot Woonconnect 
27 zeer bruikbare tools op een rij

‘Jij werkt samen met mij… en dus niet andersom’
Samenwerken is onontbeerlijk

KISS: keep it short and simple
En nog 4 tips voor een goed verkoopgesprek         

Geld verdienen
     met 
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Praktische ondersteuning voor het MkB 
dat zich richt oP het duurzaaM   

verBouwen van individuele kooPwoningen.
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Inhoud
In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden in op-

dracht van Minister Spies de Actieagenda Bouw ontwikkeld. Deze 
agenda geeft antwoord op de vraag wat ons (gezamenlijk) te doen 
staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker 
uit de crisis komt.

De Actieagenda Bouw omvat 17 acties, waarvan een de ‘klant-
gerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering’ is. In het 
Energieakkoord voor duurzame groei (september 2013) wordt ook 
naar dit Actieteam verwezen. Deze Actie is vooral opgezet omdat 
de kennis die de sector heeft om veel mooie technische oplossingen 
te bieden nog niet betekent dat ze er ook de klanten voor heeft. 
Of klanten kan interesseren voor dat aanbod. Bovendien beschikt 
ook niet iedereen over alle benodigde kennis.

De vraag die voor dit Actieteam centraal stond was dan ook: ‘Hoe 
kunnen we het aanbod zo organiseren dat we, op een efficiënte en 
effectieve manier, een veel grotere markt ontwikkelen?’ Want dat er 
vraag is, daar twijfelen we niet aan. Zo bleek uit onderzoeken die wij 
uitvoerden dat er bij particulieren echt veel behoefte is aan verduur-
zaming van hun woning. De markt springt daar echter onvoldoende
op in met een goed aanbod. Zonde, want het is letterlijk een miljarden-
omzet die bouwers en installateurs links laten liggen. 

Veelal is de vraag ook latent. Dat wil zeggen: er is wel behoefte, maar 
dat betekent nog niet dat mensen de bouwer of installateur om de 
hoek direct bellen om er ook eens echt naar te laten kijken. En als ze 
dan bellen, dan is het nog de vraag of ze zo’n vertrouwen hebben in 
de persoon die ze spreken dat ze daar ook flink de portemonnee voor 
open willen trekken. Want consumenten hebben verwachtingen die 
(nog) niet altijd waar gemaakt worden, blijkt uit datzelfde onderzoek. 
Waar veel bedrijven uit de sector nog gewend zijn om te maken wat 
een opdrachtgever vraagt, zijn er steeds meer (particuliere) opdracht-
gevers die verwachten een goed advies te krijgen, waar ook verant-
woordelijkheid voor wordt genomen. 

Wat ons betreft ligt de sleutel in de organisatie van het aanbod. We 
moeten veel helderder inzicht bieden in wat ons aanbod is, wat het 
kost en wat het oplevert – niet alleen financieel, maar vooral ook 
qua gevoel. Niet de klant de oplossing laten bedenken, maar zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor de integrale prestatie. Niet langer 
verschillende partijen een stukje laten oppakken, maar een project 
gezamenlijk aanvliegen. 

Willen we    de vraag op die manier in kunnen vullen, dan is daar veel 
kennis voor nodig. Het vraagt om intensieve samenwerking met 
collega-bedrijven. En bovendien vraagt het om het besef dat het niet 
alleen om de techniek gaat, maar ook om de beleving van de klant. En 
daarvoor zijn vaardigheden nodig waar menig MKB-er in deze sector 
nog wel een steuntje in de rug bij kan gebruiken. 

Als Actieteam kunnen wij die kennis en die vaardigheden helaas niet bij 
iedereen ontwikkelen. Maar met de onderzoeken die we hebben ge-
daan, de bijeenkomst die we hebben georganiseerd en deze publicatie 
willen we iedereen wel een eind op weg helpen. Op een praktische 
manier. Het gaat immers niet alleen om mooie woorden, het gaat vooral 
ook om doen. 

Op de volgende pagina’s leest u over de behoeften van particulieren als 
het gaat om verduurzaming, hoe u daar als MKB-er op in kunt spelen, 
hoe u uw marketing en verkoop daar goed op in kunt richten en wat er 
komt kijken bij samenwerking met andere bedrijven om een integraal 
aanbod in de markt te zetten. Om te voorkomen dat u daarbij het wiel 
opnieuw gaat uitvinden vindt u een ruim overzicht van concepten die 
al aanwezig zijn in de markt, die u helpen uw aanbod te verbeteren en 
nieuwe klanten te vinden. Denk hierbij aan franchiseformules, samen-
werkingsconcepten, offertetools, opleidingen en andere producten en 
diensten die het MKB ondersteunen. 

We wensen u veel succes en leesplezier!

Actieteam ‘Klantgerichte oplossingen voor duurzame 
woningverbetering’,
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Iedereen heeft zijn mond vol over 

duurzaamheid en energiebesparing 

en hoe dat zonder twijfel kansen 

biedt voor onze sector. Maar merkt u 

dat al? Kloppen er dagelijks klanten 

aan, die hun huis eens even grondig 

onder handen willen nemen op dat 

vlak? Staat uw telefoon roodgloei-

end? 

Veel MKB-bedrijven merken er nog 

maar weinig van, van die behoefte bij 

particulieren om hun huis te verduur-

zamen. Daarom deed USP Marke-

ting Consultancy er onderzoek naar. 

Ronald Provoost vertelt u hier alles 

over de resultaten en hoe u optimaal 

op de behoeften van uw potentiële 

klanten in kunt spelen.

USP Marketing Consultancy deed in opdracht 
van het Actieteam onderzoek onder 1.000 con-
sumenten met een koopwoning van boven de 
€300.000. Doel was om duidelijkheid te krijgen 
over de grootte van de potentiële markt, de plan-

nen van consumenten, welke partijen ze daarvoor inschakelen 
en waarom ze welke keuzes maken.

MIlJaRdEnMaRKt
Om te beginnen eerst maar eens de omvang van de markt. 
Is die werkelijk zo groot als wordt beweerd? Ronald: ‘De 
komende jaren zijn alleen al de particuliere woningeigenaren 
van woningen boven de €300.000 van plan om voor €6 miljard 
in energiebesparende maatregelen te investeren. En alhoewel 
er altijd een gat is tussen wat mensen zeggen en wat 
mensen doen - het zou ook €5 miljard of €7 miljard kunnen zijn - 
hebben we het hoe dan ook over een enorm potentieel.’

ECHt VEEl bEHoEFtE
‘In de figuur ziet u dat alleen al in die prijscategorie van 
boven de €300.000 zo’n miljoen woningen de komende jaren 
verbouwd gaan worden. Daarbij geeft 54% aan ook energie-
besparende maatregelen te willen nemen en hier gemiddeld 
zo’n €12.000 euro in te willen investeren. Bijna de helft van de 
consumenten met een woning van meer dan € 300.000 zoekt 
daarbij ook actief naar energiebesparende maatregelen. Dat 
betekent dat ontzettend veel mensen hier mogelijk geld aan uit 
willen geven. Er is dus echt veel behoefte. De uitdaging voor de 
sector is nu om daar goed op in te spelen.’
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DuurzaamheID? 
mIjn klant vraagt 
Daar helemaal 
niet om!
alles over De grootte van De potentIële markt, 
De plannen van Consumenten en waarom ze 
welke keuzes maken.

 ‘partICulIeren zIjn De komenDe 
jaren van plan om voor €6 

miljard In     energIebesparenDe 
maatregelen te Investeren.’

Nee
52%

Ja
48%

Komende jaren verbouwingsplannen

Komende jaren plannen voor energiebesparende
maatregelen (circa 1 miljoen woningen)

Om hoeveel consumenten en geld gaat het nu eigenlijk...

• In circa 500.000 woningen gaan energiebesparende maatregelen genomen worden
• Gemiddeld komt dit neer op € 12.000 per woning
• Totale markt circa € 6 miljard

Minder dan € 4.999

Tussen € 5.000 en € 9.999

Tussen € 10.000 en € 14.999

Tussen € 15.000 en € 19.999

Meer dan € 20.000

13%

43%

20%

4%

19%

Verwachte uitgaven energiebesparende maatregelen

Nee
46%

Ja
54% ➔
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VERSCHIl In pERCEptIE
Opvallend is dat de professionele markt vaak wel denkt 
proactief duurzaamheid te verkopen, maar dat consumen-
ten dit niet zo ervaren.

GEMIStE KanSEn
Het feit dat zo weinig professionele partijen actieve marketing 
plegen is een gemiste kans. We wachten als sector veel te veel 
af. We hopen vooral dat de klanten naar ons toekomen. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat bijna alle klanten nu binnenkomen via 
reactieve marketing.
 
‘Mond-tot-mondreclame werkt nog altijd het beste. Een te-
vreden klant inspireert en stimuleert buren, vrienden en familie 
om ook iets aan hun woning te laten doen. Een goede relatie 
opbouwen met klanten is om die reden belangrijk, maar ook 
omdat uit het onderzoek blijkt dat veel werk komt van terug-
komende klanten. Opvallend is verder vooral dat slechts een 
handjevol professionals zelf de telefoon pakt om te verkopen of 
direct mailings stuurt of iets dergelijks. Hier liggen ook nog veel 
kansen om meer potentiële klanten te bereiken.’

WElK typE adVERtEntIES IS EFFECtIEF?
Bij die laatste uitspraak plaatst Ronald ook direct een kant-
tekening. ‘Er liggen zeker kansen als bedrijven meer aan actieve 
marketing gaan doen. Maar allereerst: particulieren oriënteren 
zich nog steeds grotendeels door rond te vragen. Bij buren, 
vrienden en familie. Daarnaast zijn traditionele advertenties 
lang niet altijd effectief. Mensen gaan niet door een advertentie 
bedenken dat ze ook wel even kunnen verbouwen. Ze kunnen 
wel geïnspireerd raken om iets te willen als ze iets moois zien. 
En het kan bijdragen aan naamsbekendheid. In het onderzoek 
hebben we ook getest wat voor type advertenties het meest 
effectief zijn. Daaruit bleek dat advertenties gericht op (een 

HEt EFFECt Van dE oMGEVInG
Uit het onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt 
dat de omgeving een grote rol speelt in het beslissingspro-
ces voor energiebesparende maatregelen. Zo geven wo-
ningeigenaren aan sneller over te gaan tot een verbouwing 
of energiebesparende maatregelen als zij een voorbeeld 
kunnen zien uit hun omgeving. Ook advies uit de omgeving 
speelt mee in het in overweging nemen van maatregelen.

Het kan daarom zinvol zijn een eerste project, eventueel 
tegen lagere kosten, uit te voeren en dit project als spring-
plank te gebruiken om in die wijk meer projecten te mogen 
doen. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat u er vooraf over 
nadenkt hoe u via die woning ook buren kunt introduceren. 
Bijvoorbeeld door:
• de eigenaar als ambassadeur te gebruiken,
•  rondleidingen voor buren te verzorgen,
•  aansprekende bouwborden te gebruiken,
•  zodra de verbouwing klaar is te flyeren met een link   
  naar die verbouwing.
 
Het eerste project is dan bij een soort innovator. Iemand die 
er wel voor in is om iets nieuws te proberen. Die gevoelig 
is voor de laatste techniek en wellicht een korting wel ziet 
zitten en daarvoor graag de trendsetter uit de buurt wil zijn. 
Uiteindelijk is het natuurlijk ook in het belang van de buurt 
dat mensen in de wijk mooie woningen hebben. Een mooie 
straat huizen verhoogt de waarde van je eigen woning.

combinatie van) comfort en geld het meest aanspreken. Ad-
vertenties met een luxe, comfortabele uitstraling worden beter 
beoordeeld dan advertenties waar ongemak getoond wordt.’

IntERnEt En SoCIal MEdIa GEbRuIKEn In uW 
VooRdEEl
De wereld wordt steeds transparanter. Dat betekent ook 
dat mensen steeds beter weten wat er te koop is. Om als 
bouwer, installateur of adviseur opdrachten te krijgen blijft 
mond-tot-mond reclame voorlopig nog wel het belangrijkste.
 
Maar er is ook een nieuw soort mond-tot-mond reclame dat-
snel aan belang toeneemt. De aanbevelingen op internet. U 
kent vast wel booking.com, waar u een hotel kunt boeken en 
beoordelingen van bezoekers ziet. Dat wordt ook voor de 
bouw steeds belangrijker.
 

Op school waren veel mensen vroeger blij met een zeven. 
Maar in het bedrijfsleven is een zeven niet meer goed genoeg. 
Zeker niet als concurrenten achten en negens scoren. Net 
als op booking.com. Scoort u onder gemiddeld (wat de 
helft van de mensen doet!) dan gaan mensen zich niet eens 
meer in u verdiepen. Zorg dus dat u altijd zeer goed pres-
teert en zeer goede beoordelingen van klanten krijgt.
 
Om een goede beoordeling te krijgen, moet u kwaliteit 
leveren. Kwaliteit in de ogen van de klant. En kwaliteit in de 
ogen van de klant is lang niet altijd hetzelfde als wat 
kwaliteit in uw ogen is. Zo gaat het bijvoorbeeld om meer dan 
alleen het feitelijke werk dat u levert. Het gaat ook om de 
communicatie. De snelheid van reageren. De mate waarin 
de klant het idee heeft dat hij begrepen wordt. Het gaat 
om de mate waarin u aan de verwachtingen van de klant 
voldoet. Hoe onrealistisch die verwachtingen in uw ogen 
ook mogen zijn. Het managen van verwachtingen is dan 
ook erg belangrijk om goede beoordelingen te krijgen.  

‘ een tevreDen klant 
inspireert en stimuleert 
buren,   vrIenDen en famIlIe 
om ook Iets aan hun   
wonIng te   laten Doen.’

Welke subsidies er zijn

Welke besparingen er mogelijk zijn

De investeringskosten

De werking van de voorzieningen

De bouwkundige aanpassingen die nodig zijn

Wat de consequenties voor de waarde zijn

Het comfort dat de voorzieningen opleveren

Wat het doet voor de uitstraling van uw woning

Anders

42%

40%

38%

20%

19%

16%

14%

6%

12%

Welke informatie had u graag ontvangen?

Had u het storend gevonden om meer informatie over energiebesparende maatregelen te krijgen?

Nee
78%

Ja
22%

Informatieverschaffing van bouwers en installeurs

Mond tot mond reclame van tevreden klanten

Dezelfde klanten komen telkens terug

Ze bellen zelf

Ze komen via mijn internetsite of social media binnen

Ik plaats advertenties in bladen of op de radio

Ik verstuur direct mailings naar consumenten

Anders

95%

76%

67%

38%

26%

5%

10%

Werving nieuwe klanten

Als mijn omgeving een verbouwing heeft laten uitvoeren
en ik kan zien hoe het geworden is, overweeg ik het zelf

ook eerder

Invloed van de omgeving (2013)

Informatieverschaffing van bouwers en installeurs

Als mijn omgeving mij een verbouwing adviseert
zou ik dit serieus overwegen

Ik zou nooit iemand een verbouwing laten doorvoeren
door een partij met wie niemand in mijn omgeving

ervaring heeft

50% 36% 14%

39% 41% 20%

26% 40% 35%

■  (Zeer) mee eens     ■  Neutraal     ■  (Zeer) mee oneens

Van reactief naar proactief
Hoe moet de sector dat doen, goed inspelen op die enorme 
behoefte aan energiebesparende maatregelen in de markt? In 
de eerste plaats is het belangrijk niet af te wachten, maar zelf 
in actie te komen. Tot op heden is de markt veelal reactief. De 
klant moet erom vragen. Maar wilt u als bouwer of installateur 
het maximale uit de markt halen, dan moet u zelf in actie 
komen en de klant gaan verleiden.

Proactieve verkoop noemen we dat. Waarom niet bij het 
ketelonderhoud eens polsen bij uw klant of hij wellicht interesse 
heeft om een keer meer te horen over de mogelijkheden voor 
energiebesparing? Zeker wanneer de ketel zo’n beetje aan 
vervanging toe is?
 
Ronald: ‘Uit ons onderzoek blijkt ook dat mensen dat willen. De 
informatiebehoefte bij particulieren is bizar groot. In bijgaand 
figuur is duidelijk te zien dat maar liefst drie op de vier klanten 
het niet storend vindt om informatie over energiebesparende 
maatregelen te krijgen. Vooral informatie over de mogelijk-
heden van subsidies en besparingsmogelijkheden en investe-
ringskosten is populair. De consument heeft daar echt geen 
idee van, daar ligt markt.’

Internet

Brochures/folders

Via vrienden/familie/kennissen

Via een professional (bv aannemer, schilder of klusbedrijf)

Bouwmarkten (bv GAMMA, KARWEI, Hornbach)

Klusprogramma’s op TV

Speciaalzaken

Woonbladen (bv VT Wonen, Ariadne At Home)

Via een architect

Woonwinkels (bv IKEA, Trendhopper)

Anders

89%

19%

15%

14%

10%

9%

7%

6%

2%

2%

4%

Informatie energiebesparende middelen gezocht bij

Heeft u weleens gezocht naar informatie over energiebesparende maatregelen?

Nee
46%

Ja
54%

Zelf informatie gezocht over energiebesparende maatregelen

 ‘maar lIefst drie op de vier 
klanten vInDt het nIet 

storenD om InformatIe    over 
energIebesparenDe 

maatregelen te krIjgen.’

Early
Adopters
13.5%

Early Majority
34%

Late Majority
34%

Laggards
16%

2.5%
Innovators

Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness, 2003, Rogers

Bestaande relaties

Via familie/vrienden/kennissen

Bezoek aan winkel van professional

Website van de aanbieder

Zoekmachines (google)

Folders/brochures

Huis-aan-huisblad

Vergelijkingssites

Advies bouwmarkt

Via lokaal dagblad

Niet georiënteerd

(Publieke) woontijdschriften

Fora/online communities

Werkspot.nl

Social media

Goudengids.nl

Anders

Weet niet/geen mening

43%

40%

13%

12%

8%

6%

5%

Hoe georiënteerd op uitvoerende partij (aannemer/klusser/installateur)

4%

4%

3%

2%

1%

12%

4%

3%

3%

5%

5%

Proactieve verkoop duurzaamheidsmaatregelen?

Professional

Consument

■ Ja   ■ Nee

78 22

40 60
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Om de klant te kunnen verleiden is het belangrijk dat u helder 
inzicht biedt in wat uw oplossing oplevert. Het gaat er niet 
zozeer om dat u vertelt wat u precies gaat doen, het gaat 
erom dat u de klant kunt laten zien wat hij daaraan heeft, qua 
besparing en comfort bijvoorbeeld, en wat het kost.
 
Dus welke waarde heeft hetgeen u wilt verkopen voor die 
klant? Hoe meer waarde u eraan toe kunt voegen voor die 
klant, hoe meer geld hij of zij er voor over heeft. Dat betekent 
dat u er ook beter aan kunt verdienen. En hoe meer waarde u 
biedt ten opzichte van uw concurrent, hoe groter de kans dat 
u de opdracht krijgt.

 
WHat’S In It FoR ME?
Denk altijd vanuit de klant. Stel altijd de gevolgen voor de 
klant centraal. Oftewel: ‘What’s in it for me?’ En dan natuurlijk 
niet voor u, maar voor uw ontvanger, uw potentiële klant. 
Waardoor zou hij of zij getriggerd worden? Daar past u uw 
boodschap op aan. Niet op wat u wilt zenden. Dat klinkt sim-
pel, maar gaat heel vaak mis. Hoe vaak ontvangen we bij-
voorbeeld wel niet een uitnodiging voor een afspraak waarin 
iemand zegt waarom hij graag een afspraak wil, maar niet 
wat de ander aan die afspraak heeft? Terwijl juist dat laatste 
belangrijk is om te besluiten of we tijd vrij willen maken. We 
redeneren en communiceren nog veel vanuit onszelf.

bEGRIp En VERtRouWEn ZIJn bElanGRIJK
Ronald: ‘Als bedrijven alleen maar met de prijs bezig zijn van 
hetgeen ze aanbieden verliezen ze het sowieso. Uit ons on-
derzoek blijkt de prijs ook helemaal niet de doorslaggevende 
reden te zijn om te kiezen voor een aanbieder. Het belangrijkste 
keuzecriterium voor klanten om voor een aanbieder te kiezen is 
dat die aanbieder begrijpt wat de klant wil (17,1%). De tweede 
belangrijkste reden is dat ze vertrouwen moeten hebben in de 
aanbiedende partij en het plan van aanpak (16.3%). Daarna 
komt pas de prijs (13,7%) en heel kort daarop volgt het belang 
van een professionele uitstraling (11,9%).’

 ‘als beDrIjven alleen maar 
met De prIjs bezIg zIjn van 
hetgeen ze aanbIeDen    verlIezen 
ze het sowIeso.’

Dat het uitvoeren van de klus leidt tot werk van een goede
kwaliteit en dus lang meegaat (goed resultaat)

Dat ik vooraf zekerheid over de prijs en het resultaat heb
(zekerheid)

Dat het uitvoeren van de klus niet teveel geld kost
(prijs)

Dat het uitvoeren van de klus leidt tot een mooi eindresultaat 
(mooi resultaat)

Dat het uitvoeren van de klus veilig verloopt
(veiligheid)

Dat bij het uitvoeren van de klus er geen schadelijke stoffen
vrijkomen (gezondheid)

Dat het uitvoeren van de klus gemakkelijk verloopt
(gemak)

Dat bij het uitvoeren van de klus het milieu minimaal
belast wordt (milieu)

Dat ik weinig overlast ervaar van de verbouwing
(overlast)

Dat de verbouwing schoon verloopt en ik geen troep in
 

mijn huis heb (schoon)

Andere aspecten

21,3%

Belangrijke keuzecriteria voor een uitvoerende partij

Kunt u aangeven welke van deze uitgangspunten voor u het meest van belang zijn?

20,3%

18,4%

18,2%

10,6%

10,2%

9,5%

8,6%

8,0%

7,3%

10,5%

CoMMERCIëlE VaaRdIGHEdEn
Het vraagt natuurlijk wel om bepaalde vaardigheden om op 
een meer proactieve manier de klant te benaderen. Uw mede-
werkers, de mensen die over de vloer komen om die ketel te 
repareren of om andere werkzaamheden uit te voeren, zijn 
wat dat betreft misschien wel uw belangrijkste ambassadeurs. 
Natuurlijk hoeven zij niet allemaal een super-commerciële in-
stelling te hebben. Maar er zitten ongetwijfeld medewerkers 
tussen die met een beetje begeleiding prima de voorlichting 
kunnen geven die tot een verkoop leidt. Dat levert u meer om-
zet en wellicht nog wel meer tevreden klanten dan u nu heeft.
 
Elektriciëns die wekenlang over de vloer komen in een huis met 
kleine kinderen, maar niet met de suggestie voor kindveilige 
stopcontacten komen. Dat zijn gemiste kansen voor omzet en 
klanttevredenheid.

In de praktijk krijgen medewerkers zelden commerciële trainin-
gen. ‘Slechts bij 19% van de bedrijven volgt überhaupt iemand 
in het bedrijf commerciële trainingen, en dan is het nog maar 
in 25% van die gevallen het uitvoerend personeel,’ aldus 
Ronald. ‘Dat betekent dat nog niet eens bij 5% van de bedrijven 
de mensen op de werkvloer commerciële vaardigheden krijgen 
bijgebracht. Wederom: daar liggen nog heel veel kansen.’

upSEllInG
Veel klanten nemen niet in één keer alle mogelijke duur-
zaamheidsmaatregelen. Ze beginnen met een eerste stap 
en dat stimuleert ze weer tot meer. Zij willen het graag 
stapsgewijs aanpakken. Ze beginnen bijvoorbeeld met 
zonnepanelen, horen dan iets over spouwmuurisolatie en 
pakken dat dan ook aan. Of ze knappen de zolder op en 
isoleren dan direct het dak.
 
Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die al zuiniger met 
energie omgaan eerder bereid zijn te investeren in ener-
giebesparende maatregelen. En hoe meer maatregelen 
mensen treffen, hoe zuiniger en meer investeringsbereid ze 
zijn. Dit effect is het sterkst bij bewoners die eerder inves-
teerden in zonnepanelen. Daarmee is de doelgroep die al 
geïnvesteerd heeft in zonnepanelen buitengewoon interes-
sant om ook verbouwingen aan te verkopen.

 
oRGanISatIE Van HEt aanbod
Dan is er nog de communicatie over de exacte oplossing. 

 bIj nog nIet eens bIj 5% van de 
bedrijven krIjgen De mensen 

op De werkvloer    CommerCIële 
vaarDIgheDen.

De directeur

Account managers

Ondersteunende medewerkers

Uitvoerende medewerkers

42%

40%

25%

13%

Wie krijgen commerciële trainingen?
(Indien medewerkers commerciële trainingen krijgen)

Krijgen medewerkers commerciële trainingen?

Nee
81%

Ja
19%

Informatieverschaffing van bouwers en installeurs
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bEnt u dE SpECIalISt oF nIEt?
Goed communiceren met de klant en proactief inspelen op 
de behoeften van de klant kan ook betekenen dat u zaken 
aanbiedt waar uw klant zelf nog helemaal niet om vraagt. Dan 
voegt u doorgaans ook veel meer waarde toe dan wanneer u 
alleen uitrekent wat het kost wat de klant heeft bedacht. U bent 
immers ook de specialist, u weet veel beter wat er allemaal 
mogelijk is. Dan is het ook niet meer dan logisch dat u de 
oplossing bedenkt en die niet aan de klant overlaat. De klant 
neemt uiteindelijk natuurlijk wel zelf een beslissing, maar 
idealiter kiest hij uit de oplossingen die u aandraagt, niet de 
oplossingen die hij zelf heeft bedacht.
 
VERantWooRdElIJKHEId nEMEn
Dat betekent ook dat u verantwoordelijkheid moet durven 
nemen voor de integrale prestatie van wat u aanbiedt. Risico’s 
kunnen het beste daar liggen waar ze ook het beste beheerd 
kunnen worden. De particuliere klant heeft vaak weinig kennis 
van de technische oplossingen en heeft ook geen ervaring. 
Als specialist hoort u die wel te hebben, al dan niet in samen-
werking met anderen, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers. Het 
is dan ook logisch dat u het risico neemt en dat vraagt om 
samenwerking tussen specialisten.
 
HEt bElanG Van GaRantIES
Want alhoewel de interesse in duurzaamheid duidelijk groeit, 
blijven mensen de investeringen in duurzaamheid vaak wel 
te hoog vinden. Zeker in combinatie met de onzekerheid of 
ze de investering wel gaan terugverdienen. Opvallend is dat 
professionals vooral denken dat mensen er geen geld voor 
hebben en daarom niet in actie komen. Maar dat blijkt een 
minder groot probleem bij de mensen met een koophuis van 
meer dan € 300.000.

  professional  Consument  Consument  
  2013 2013 2014

Te hoge investering 31 21 18
Ziet geen/onvoldoende 14 27 15
meerwaarde
Terugverdientijd onduidelijk 10 17 14

Geen financiële middelen 33 13 13

HEt Gaat duS nIEt allEEn oM pRIJS
In de praktijk kiezen klanten helemaal niet per definitie de 
laagtste prijs. Ze vinden een goed resultaat belangrijk en ook 
de zekerheid dat het goed gebeurt. Op het moment dat u dat 
gevoel meer geeft dan uw concurrent heeft u ook met een ho-
gere prijs de kans de klant te verleiden. Dit kunt u bijvoorbeeld 
doen door uw kennis te tonen in een gesprek. Door mee te 
denken. Door goede vragen te stellen over de behoefte. Zorg 
dat de klant het gevoel heeft dat u begrepen heeft wat zijn 
behoeften zijn. En dat hij het beeld heeft dat u dé partner bij 
uitstek bent om tot het beste resultaat te komen.

uW aRGuMEntatIE naaR dE Klant
Als het gaat om de keuze voor energiebesparende maatrege-
len, dan blijkt dat die keuze overwegend wordt gemaakt om te 
besparen op de energierekening. In bijgaand figuur ziet u de 
resultaten. Ronald: ‘Veruit de belangrijkste reden om energie-
besparende maatregelen te nemen is om de energierekening 
te verlagen. Daarna komt de zorg voor het milieu en de hogere 
waarde die de woning op termijn zal krijgen. Wooncomfort 
komt op een vierde plek. Dat zijn belangrijke punten om mee te 
nemen in de argumentatie naar de klant.’

‘Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat de beeldvor-
ming rondom energiezuinige woningen nog heel negatief is. 
Mensen denken bijvoorbeeld dat het leefklimaat slecht is in 
een energiezuinige woning. En dat energiebesparing heel veel 
gedoe geeft. Daar valt nog een wereld te winnen door te laten 
zien dat het tegendeel waar is. De uitstralingseffecten van voor-
beeldprojecten zijn hierin heel erg belangrijk.’

Dat het uitvoeren van de klus leidt tot werk van een goede
kwaliteit en dus lang meegaat (goed resultaat)

Dat ik vooraf zekerheid over de prijs en het resultaat heb
(zekerheid)

Dat het uitvoeren van de klus niet teveel geld kost
(prijs)

Dat het uitvoeren van de klus leidt tot een mooi eindresultaat 
(mooi resultaat)

Dat het uitvoeren van de klus veilig verloopt
(veiligheid)

Dat bij het uitvoeren van de klus er geen schadelijke stoffen
vrijkomen (gezondheid)

Dat het uitvoeren van de klus gemakkelijk verloopt
(gemak)

Dat bij het uitvoeren van de klus het milieu minimaal
belast wordt (milieu)

Dat ik weinig overlast ervaar van de verbouwing
(overlast)

Dat de verbouwing schoon verloopt en ik geen troep in
 

mijn huis heb (schoon)

Andere aspecten

21,3%

Belangrijke keuzecriteria voor een uitvoerende partij

Kunt u aangeven welke van deze uitgangspunten voor u het meest van belang zijn?

20,3%

18,4%

18,2%

10,6%

10,2%

9,5%

8,6%

8,0%

7,3%

10,5%

 ‘veruIt De belangrIjkste 
reDen om 

energiebesparende 
maatregelen te nemen 

Is om   De 
energIerekenIng 

te verlagen.’

Lagere energierekening

Zorg om het milieu

Hogere waarde woning op termijn

Extra wooncomfort

Gezond binnenmilieu

Woning is aan onderhoud toe

Ik krijg er subsidie op

Minder onderhoud

Goede verhalen over gehoord

Ik wil innovatief/vernieuwend zijn

Mooie/luxe uitstraling

Anders

87%

40%

22%

19%

13%

12%

En waarom dan energiebesparende maatregelen?

9%

9%

Belangrijkste redenen energiebesparende maatregelen aan te brengen

12%

8%

2%

8%

2%

Steeds meer mensen in de omgeving hebben
deze voorzieningen ook
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EERSt EEn GoEd aanbod En dan dE VERKoop
Eigenlijk komt het erop neer dat het pas echt zin heeft om 
op de klant af te stappen als u uw aanbod goed voor elkaar 
hebt. Als u echt hele goede oplossingen biedt en uw klant 
kunt adviseren. Dat verwacht de klant ook. Kunt u dat zelf niet, 
geen probleem, maar zorg dan dat u een adviseur inschakelt 
die het advies op zich kan nemen.

Het is belangrijk dat u dat doet, want uw klant doet het niet. Uit 
het onderzoek blijkt dat bij slechts één op de vier verbouwin-
gen een adviseur wordt ingeschakeld. Doorgaans is dat een 
architect. Slecht bij 7% is dit een ingenieur. Veel consumenten 
verwachten dat die kennis bij bouwers en installateurs zit, 
terwijl bouwers en installateurs nog altijd vooral uitvoeren wat 
de klant heeft bedacht. Zij zien zichzelf niet als adviseur.
 
VERKoop GEEn duuRZaaMHEId
Dan nog een laatste tip van Ronald naar aanleiding van zijn 
onderzoek: ‘Verkoop geen duurzaamheid.’

‘Mensen gaan doorgaans niet verbouwen omdat ze hun huis 
willen verduurzamen. Mensen gaan verbouwen omdat materi-
aal aan vervanging toe is of omdat ze op zoek zijn naar meer 
wooncomfort. De enige uitzondering daarop is de eventuele 
aanschaf van zonnepanelen. Die aanschaf is populair als echte 
besparingsmaatregel.’

Vrijwel altijd gaat het verduurzamen van de woning dus 
gepaard met andere maatregelen. Houd hier rekening mee bij 
de organisatie van uw aanbod. Bijvoorbeeld door in uw ver-
koopargumenten niet alleen het milieu te noemen. De groep 
die een huis gaat verbouwen, alleen om het milieu te sparen, 
is met een vergrootglas nog moeilijk te vinden. De groep van 
mensen die toch gaan verbouwen en dan direct duurzaam-
heidsmaatregelen willen nemen is vele malen groter.

In HEt KoRt
• Mensen hebben eigenlijk geen geld over voor energie-
  besparende maatregelen. Ze gaan wel energie-
  besparende maatregelen treffen als het echt 
  besparingen oplevert, er niet voorgefinancierd hoeft te 
  worden en het aantoonbaar extra comfort oplevert.
•  Een verbouwing vormt meestal de aanleiding om ook 
  energiebesparende maatregelen te nemen.
•  Vervanging van materiaal en wooncomfort spelen de 
  belangrijkste rol bij de keuze voor de verbouwing.
•  Een lagere energierekening is het belangrijkste argu-
  ment om energiebesparende maatregelen te nemen.
•  Er bestaat grote behoefte aan informatie over de 
  financiële aspecten van energiebesparende maat-
  regelen.
•  Woningeigenaren hebben met name behoefte aan 
  meer (financiële) informatie over de beschikbare 
  subsidies, welke besparingsmogelijkheden er zijn en 
  de investeringskosten die daarbij gemoeid zijn.
•  De helft van de woningeigenaren zoekt ook zelf naar 
  informatie over energiebesparende middelen.
 
KanSEn
•  Particulieren zijn de komende jaren van plan om voor 
  €6 miljard in energiebesparende maatregelen te 
  investeren.
•  Wilt u als bouwer of installateur het maximale uit de 
  markt halen, kom dan zelf in actie in plaats van af te 
  wachten. Ga uw klant verleiden.  
•  Belangrijk hierbij is dat u helder inzicht biedt in wat uw 
  oplossing oplevert. Dat u de klant kunt laten zien wat 
  hij aan uw oplossing heeft. Qua besparing en comfort 
  bijvoorbeeld, en wat het kost
•  Mond-tot-mondreclame werkt nog altijd het beste. Een  
  tevreden klant inspireert en stimuleert buren, vrienden 
  en familie om ook iets aan hun woning te laten doen.
•  Slechts een handjevol professionals pakt zelf de 
  telefoon om te verkopen of direct mailings te sturen. 
  Hier liggen nog veel kansen om meer potentiële 
  klanten te bereiken.
•  Adviseer uw klant en pak uw verantwoordelijkheid als 
  specialist. Voer niet enkel uit wat uw klant u vraagt, 
  maar biedt werkelijke toegevoegde waarde. Dan kiest 
  de klant ook eerder voor u dan voor de concurrent.

KoStEnbESpaRInG
‘En vergeet het kosten-argument niet,’ vult Ronald nog aan. 
‘Als mensen energie willen besparen, dan is dat eerder om geld 
uit te sparen dan om de zorg om het milieu. Dat hun maatrege-
len goed zijn voor het milieu is dan mooi meegenomen, maar 
het is voor de meeste mensen geen reden om diep in de buidel 
te tasten. Investeringen moeten zichzelf op termijn wel terug-
verdienen. Ofwel door de besparingen op de energierekening, 
ofwel door een hogere waarde van de woning.’ <<<

over Ronald provoost
Ronald is sinds 1993 mede eigenaar en mede directeur 
van USP Marketing Consultancy, een onderzoeks- en 
adviesbureau gericht op de bouw-, dhz-, woon- en 
vastgoedsector. Verder is hij mede oprichter van Bouw-
Kennis, een leverancier van strategische en marketing 
informatie voor de bouwsector. Naast het identificeren 
van kansen op de woningmarkt en binnen de vastgoed-
sector, adviseert en denkt Ronald ook mee over hoe 
ondernemingen hier optimaal gebruik van kunnen maken.

 ‘bIj sleChts
één op de vier 
verbouwIngen 

worDt een aDvIseur 
IngesChakelD.’

Materiaal was aan vervanging toe

Extra wooncomfort

Lagere energierekening

Betere/mooie/luxe uitstraling

Extra ruimte

Minder onderhoud

Hogere waarde woning op termijn

Zorg om het milieu

Ik wil innovatief/vernieuwend zijn

Goede verhalen over gehoord

Gezond binnenmilieu

Andere reden

24%

24%

16%

14%

7%

4%

Waarom gaat men vervangen

2%

1%

Belangrijkste reden om toekomstige veranderingen in woning aan te brengen

4%

3%

0%

1%

 ‘als mensen energIe 
wIllen besparen, 

Dan Is Dat eerDer om
gelD uIt te sparen 

Dan   om De zorg om 
het mIlIeu.’

Ik vind het belangrijk dat mijn woning goed is geïsoleerd, omdat het scheelt in de energielasten

Een energiezuinige woning is op termijn meer waard dan een niet energiezuinige woning

Het is noodzakelijk voor het milieu om alle woningen energiezuinig te maken

Ik heb het gevoel dat het leefklimaat slechter is in een energiezuinige woning

Door als consument dure energiebesparende maatregelen te nemen ben je een dief in je eigen portemonnee

Energiezuinige aanpassingen aan je woning geeft enorm veel gedoe

Wanneer de huizen in mijn directe omgeving energiezuinige aanpassingen krijgen, ben ik eerder geneigd ook aanpassingen te doen

Ik vind comfort van een woning (snel op temperatuur, goede luchtkwaliteit) belangrijker dan de energiezuinigheid van de woning

Extra leefcomfort is een belangrijke beweegreden om energiezuinige voorzieningen te treffen

Er dient betere en volledige informatie gegeven te worden over toepasbare energiezuinige maatregelen

78%

65%

60%

52%

44%

30%

28%

Stellingen

22%

10%

9%

10% 20% 40% 60% 80%

WEl oF GEEn GaRantIE?
Van de consumenten die nu geen energiebesparende maat-
regelen hebben genomen, zou maar liefst 63% dat wel doen 
als er garanties voor de besparingen worden geleverd. Veel 
partijen uit de sector deinzen daarvoor terug. Ze durven geen 
garantie te leveren (met uitzondering van zonnepanelen). Dat is 
ook niet zo gek, want het is natuurlijk moeilijk omdat je ook met 
het gedrag van de bewoner te maken hebt en iedere woning 
anders is. En je vaak van veel factoren afhankelijk bent wat 
betreft het effect van de maatregelen.

Toch is het zo gek niet gedacht. Nu vragen we van de consu-
ment grote investeringen, die ze vooral nemen om energie te 
besparen. Maar als diezelfde consument dan vraagt of ze die 
besparing ook wel echt krijgt, dan zeggen we: ‘Dat weten we 
niet, dat is uw risico.’ Logisch dat velen de hand op de knip 
houden.

aanVaaRdbaaR RISICo
Creatieve verdienmodellen zoals de ComfortSprong (zie pagina 
63) spelen hierop in. In Amerika zijn er ook al verzekerings-
maatschappijen die het risico afdekken. Als je voldoende re-
novaties doorvoert en echt een goed team hebt, bestaan daar 
mogelijkheden om die besparing met aanvaardbaar risico te 
garanderen. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat 
het ook noodzakelijk is dit te doen, wil je überhaupt opdrachten 
blijven krijgen uit de markt

 
ERVaRInGEn uIt dE pRaKtIJK: CoMFoRtSpRonG
Als u nieuwsgierig bent naar ervaringen in de markt op dit 
vlak, vindt u verderop in deze publicatie een interview met 
Gerard Bac. Hij vertelt daarin hoe bij zijn initiatief Comfort-
Sprong de samenwerking met andere partijen tot stand 
kwam, en hoe zij omgaan met garanties en financieringen.

 

Wanneer wel duurzaamheidsmaatregelen?

Garanties besparingen

Comfortverhoging

Waardestijging woning

Als financiering uit besparing

Betrouwbare informatie

63

63

43

12

34

12

34

45

21

7 ■ Consument heden   ■ Professional

■  Ja   
■  Nee

38

62

Geeft u garanties?
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1 2

3
 tips 
voor 
de 
offerte

u heeft een goed gesprek gehad met 

een potentiële klant. En u weet zeker 

dat u een prachtig aanbod heeft. 

alleen… hoe verwerkt u dat in uw 

offerte? Ellenlange verkoopvoorstellen, 

gortdroge teksten, ingewikkelde 

specificaties. Het zijn maar wat vaak 

gemaakte fouten bij een offerte. 

op deze pagina daarom tips voor een 

goede offerte.

StEl dE oploSSInG Van HEt 
pRoblEEM CEntRaal
Een offerte is meer dan alleen een prijs-

opgave. Het eerste doel van een offerte is 

vertrouwen winnen. Uw klant wil zien dat 

u hem of haar goed heeft begrepen. Zorg 

ervoor dat u de oplossing biedt voor het 

probleem van de klant. Breng al in een vroeg 

stadium van het verkooptraject in kaart wat 

de klant wil, waarom hij dat wil en wat zijn 

verwachtingen zijn. Laat de wensen van de 

klant in de offerte terugkomen en laat zien 

waarom u uw prijs waard bent.

tIp: 
Focus op uitspraken van uw klant
Noteer tijdens uw gesprek direct be-
langrijke uitspraken van uw potentiële 
klant. Zorg vervolgens dat u de woor-
den van de klant gebruikt in uw offerte 
en selecteer de belangrijkste uitspra-
ken waar u een oplossing voor biedt. 
Bijvoorbeeld: ‘U wilt als u ’s avonds op 
de bank zit niet dat nare gevoel van 
tocht hebben.’

VoRM IS nEt Zo 
bElanGRIJK alS 
InHoud
Professionaliteit en nauw-

keurigheid zijn een eerste 

vereiste. Laat uw document 

altijd even nalezen, zodat er 

geen tekstfouten in zitten. 

Verplaats u bij het schrijven 

in de ontvanger. Een of-

ferte voor een bouwbedrijf 

of ontwikkelaar is heel wat 

anders dan een offerte voor 

een consument. Voor de 

consument is het bijvoorbeeld 

belangrijk vooral te schrijven 

over de gebruiksfunctionali-

teit van een oplossing, terwijl 

u voor vakbroeders meer kunt 

zeggen over de technische 

eigenschappen.

tIp:  Maak offertes niet al te lang
Zorg dat u de belangrijkste punten van uw offerte kort 
en krachtig weergeeft. Wilt u toch meer informatie 
kwijt, doe dat dan in de bijlage. Zorg ervoor dat de 
hoofdofferte antwoord geeft op de problemen die de 
klant heeft, hoe u dat oplost en wat dat kost. Begin 
dus met het belangrijkste en rol hem dan uit. Zie het 
als een krantenartikel. Die begint ook altijd met een 
kop, een vetgedrukte inleiding en dan voor de 
liefhebber het hele artikel. Maak overigens ook de 
zinnen niet te lang. Voorkom zoveel mogelijk zinnen 
langer dan 15 woorden. Knip ze dan in tweeën.

tIp: bied opties aan
Klanten willen vaak wat te kiezen hebben. Maak het 
niet te ingewikkeld, maar bied bijvoorbeeld aanvullende 
opties aan. Of bouw uw offerte op in modules, waarbij 
klanten kunnen kiezen voor één deel of voor meerdere 
delen.

tIp2: Focus op de klant, niet op uw organisatie
Natuurlijk mag u best iets over uw organisatie zeggen, 
maar wel in relatie tot het probleem van de klant. Houd 
als vuistregel aan dat er minstens twee keer zo veel 
‘u’ in de offerte staat als ‘wij’. Schrijf ook vanuit het 
perspectief van de klant. Dus niet ‘Wij leveren…’, maar 
‘U ontvangt…’

bEnoEM WElKE WaaRdE HEt pRo-
JECt oplEVERt VooR dE Klant
De waarde voor de klant zit hem in geld, 

maar bijvoorbeeld ook in wooncomfort. 

Maak daarom duidelijk wat het oplevert. Een 

offerte voor een warmtepomp of zonne-

panelen kan bijvoorbeeld niet zonder terug-

verdientijden. Terwijl het bij een uitbouw 

weer goed kan zijn om sfeerplaten van het 

resultaat te laten zien.

tIp: Geef in trefwoorden de onder-
bouwing voor uw advies
Bedenk welke concrete argumenten 
u heeft voor uw advies. Denk bijvoor-
beeld aan:
•  Kostenbesparing (‘U verdient dit 
 product in x maanden terug’)
•  Zekerheid (‘Garantie op de energie-
 besparing’)
•  Gemak (‘Geen omkijken naar’)
•  Gebruiksvriendelijkheid (‘Gekozen  
 tot meest gebruiksvriendelijke 
 product’)
Onderbouw als het even kan ook de 
uitspraken die u doet. Uiteraard zonder 
daarbij ellenlange verhandelingen en 
onderzoeksresultaten te geven. Wilt u 
meer informatie kwijt dan kunt u daar 
altijd bijlagen voor gebruiken.  

Suggestie voor de opbouw van uw 
offerte:
•  Inleiding – de aanleiding voor de offerte

•  Uw vragen – de vragen die de klant heeft

•  Ons aanbod – hoe u die vragen kunt 

 oplossen

•  Uw investering – wat gaat het die klant 

 kosten (vermeldt daarbij voor consumen-

 ten altijd een prijs inclusief BTW)

•  Tot slot – rond de brief af, bijvoorbeeld 

 door uw enthousiasme te tonen

 

In de bijlage kunt u ervoor kiezen om bijvoor-

beeld de volgende aspecten op te nemen:

•  Urenbegroting

•  Globale projectplanning

•  Productspecificaties

•  Voorwaarden

•  Referenties

 

Voorkom in de offerte te veel suffe teksten 

als. ‘Vertrouwende u hiermee van dienst te 

zijn geweest, verblijven wij’. Dat is echt ho-

peloos ouderwets en sluit bovendien de deur 

voor interactie. U doet alsof u daarmee klaar 

bent (van dienst te zijn geweest). Een betere 

zin is bijvoorbeeld: ‘Ik ben benieuwd naar uw 

reactie, belt u gerust als u nog vragen heeft.’

 

Zorg ook dat u concreet bent. Vermijd zoveel 

mogelijk woorden als binnenkort, hopen, zou 

willen, zo spoedig mogelijk, ons best doen. 

Voorkom verder generalisaties als ‘iedereen 

wil toch’. Maak er dan van ‘u wilt toch’. 

Nuanceer ook niet te veel. Dat zit hem vaak 

in woorden als ‘in veel gevallen’. Door goed 

taalgebruik komt u overtuigend en zelfverze-

kerd over. Daarmee geeft u het gevoel dat u 

weet wat u doet, dat schept vertrouwen bij 

uw klant.  

 

tIp:
Er is ook software beschikbaar om 
een offerte te maken. Via een soort 
wizzard doorloopt u stapsgewijs de 
fasen van een offerte. Daarin staan ook 
allerlei standaard (foutloze!) teksten. Dit 
kan helpen en kost vaak maar een paar 
tientjes.

 

Een offerte zegt meer over u dan u 
denkt
De manier waarop u omgaat met uw offerte 

zegt veel meer over u dan u wellicht denkt. 

Stuurt u snel een goede offerte, dan geeft dat 

bij uw potentiële klant het beeld dat u ade-

quaat reageert. Dan bent in de uitvoering van 

het werk vast ook adequaat. Zit een offerte 

daarentegen vol met spelfouten en ziet het er 

onoverzichtelijk uit, dan ontstaat al snel het 

beeld dat u slordig bent en uw werk niet zo 

nauw neemt.

 

nabellen!
Vaak leggen organisaties een offerte neer om 

vervolgens te gaan zitten afwachten. Doe dat 

vooral niet. Laat zien dat u bezig bent met de 

klant en graag met de opdracht aan de slag 

gaat. Bel een dag na het versturen van de of-

ferte om te vragen of hij goed is aangekomen. 

Of ze er al naar hebben kunnen kijken. Of 

er nog vragen zijn. Wanneer ze verwachten 

meer te weten. En bel wanneer ze verwach-

ten meer te weten nog eens op om te vragen 

hoe het ervoor staat. Noteer een herinnering 

daarvoor in uw agenda. <<<
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Een adviseur 
bij verduurzaming, 
is dat nou nodig? 

En wie schakelt hem in?
De klant of de 
uitvoerende partij?

Marjet Rutten maakte het onlangs bij haar eigen verbouwing mee. Ze had een goede bouwer, die 

prachtig uitvoerde wat zij hem vroeg. Dat was echter bij lange na niet voldoende om te realiseren 

wat zij wilde: een duurzame woning. Ze had behoefte aan professionele kennis op dat vlak. 

Aan een partij die haar kon vertellen wat de mogelijkheden waren. De aannemer en installateur 

bleken daar niet toe in staat. Een adviseur had uitkomst geboden, maar zij schakelde die adviseur 

niet in, en de bouwer en installateur ook niet. Het gevolg: haar doel, een echt duurzame woning, 

werd niet behaald. Hoe zorgt u ervoor dat dit uw klant niet overkomt?

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy 
blijkt dat slechts één op de vijf consumenten 
met een huis van boven de €300.000 bij een 
verbouwing een adviseur inschakelt. Doorgaans 
verwachten consumenten dat de bouwer of 

installateur genoeg technische kennis heeft. In de praktijk blijkt 
echter dat veel uitvoerende partijen niet goed in staat zijn om 
ook advies te geven. Ze zijn veelal gewend te maken wat de 
klant vraagt. Maar de particuliere klant weet vaak niet wat 
hij moet vragen, omdat hij niet weet wat er beschikbaar is. 
Gevolg: suboptimale oplossingen. 

Vol GoEdE MoEd
Marjet Rutten maakte het zelf ook mee. ‘Bij de aftrap van onze 
verbouwing zei ik tegen de bouwer en betrokken installateurs: 
‘Ik wil graag op termijn naar een notaloze boerderij. Ik begrijp 
dat dit niet van de ene op de andere dag lukt, maar laten we 
nu niets doen waar we later spijt van krijgen.’ Ze knikten daar-
op heftig ja: ‘Ja, duurzaam bouwen, leuk. Dat doen wij ook.’ 
Waarna we vol goede moed aan het werk gingen.’

tE SnEllE ontWIKKElInGEn
‘Al snel bleek dat ze dat duurzame bouwen helemaal niet 
deden, tenzij ik precies vertelde wat ik daaronder verstond en 
wat ze moesten doen. Maar ik als consument weet in principe 
helemaal niet wat allemaal mogelijk is. Ik ga er ook vanuit dat 
zij dat weten. Ze timmerden echter wel het dak dicht zonder 
isolatie eronder. En ze hingen zonder overleg een gloednieuwe 
hr-ketel op.’

‘Toen ik vroeg of een warmtepomp in het kader van notaloos 
geen beter idee was, zeiden ze: ‘O, dat kan ook, zeg maar wat 
je hebben wilt.’ Maar ik wist helemaal niet exact wat ik hebben 
wilde. Ik wilde vooral de garantie dat ik het warm zou hebben 
én het gevoel hebben een goede keuze te maken!’

Slechts één op de vijf 
consumenten met een huis 

van boven de €300.000 
schakelt bij een verbouwing 

een adviseur in.

Op het moment dat Marjet de bouwer hierop aansprak, keek 
hij naar zijn partners. ‘De ontwikkelingen gaan zo snel, dat kun-
nen wij niet bijbenen.’ Klopt, dacht Marjet. De ontwikkelingen 
gaan zeker snel. Des te meer reden dus om iemand erbij te 
halen die weet wat hij of zij doet, of zelf veel meer aandacht aan 
die kennis te besteden.

JE MaG alS Klant KWalItEIt VERWaCHtEn
Want als je ervoor kiest om voor particulieren te werken, dan 
heeft dit consequenties voor je product en dienstverlening, 
aldus Marjet. ‘Bouwen doe je dan niet als een bestekbouwer, 
maar je voegt kennis toe. Dat verwacht de markt van je. 
Werken als bestekbouwer kan ook, maar in dat geval moet je 
ervoor zorgen dat er een bestek ligt en ga je niet zonder aan de 
slag. Doe je dat wel, dan gaat dat ten koste van het imago van 
je eigen bedrijf en van de sector.’

JE EIGEn Fout
‘Als ik vertel aan mensen in de branche dat wij aan onze ver-
bouwing begonnen zonder bestek en zonder adviseur, zeggen 
ze dat dit vooral mijn eigen fout is. Zo van: het is toch logisch 
dat je bij zo’n verbouwing een adviseur inhuurt! En hoe kun je 
nou beginnen zonder bestek!’

‘Nu is mijn verhaal natuurlijk vooral een illustratie. Een experi-
ment van mij ook, om meer begrip te krijgen van hoe de sector 
werkt. Maar de realiteit is dat de meeste particulieren geen idee 
hebben van het belang van bestekken en tekeningen. Ze den-
ken daarnaast: ik ga veel geld uitgeven, dan hoef ik toch niet 

‘Ik wilde vooral de garantie 
dat ik het warm zou hebben 
én het gevoel een goede keuze 
te maken.’

‘Als je ervoor kiest om voor 
particulieren te werken, dan 
heeft dit consequenties voor je 
product en dienstverlening.’
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ook nog eerst geld uit te geven om te bedenken hoe en wat? 
Daar hebben die mensen toch verstand van? Ze verwachten 
gewoon dat ze op de beste manier geholpen worden, bij wie 
ze ook aankloppen.’

WIE SCHaKElt dE adVISEuR In?
Het overheersende gevoel in de branche is nu dat de particu-
lier de verantwoordelijkheid heeft om een adviseur in te scha-
kelen. Maar dat gebeurt niet, dat blijkt onder meer uit eerder 
genoemd onderzoek. Nu kunnen we ons gezamenlijk enorm 
gaan inzetten om dat gedrag van de consument te verande-
ren. Om met campagnes die consument te stimuleren naar een 
adviseur te gaan in plaats van een bouwer. ‘Maar,’ zegt Marjet, 
‘verander die cultuur maar eens. Ik verwacht niet dat dit op 
korte termijn gaat lukken.                 

Bovendien willen bouwers juist vooraan in het proces zitten, 
omdat zij anders niet op het juiste moment hun kennis in kun-
nen inbrengen, wat leidt tot inefficiënte resultaten. Mijns inziens 
is het verspilling van geld om te proberen de klant te verande-
ren en kunnen we beter naar onszelf kijken.’

ContaCtpERSoon VooR dE Klant
De oplossing zit er volgens Marjet in dat de uitvoerende par-
tijen dat advies aanbieden. ‘Ze kunnen verwijzen naar een ad-
viseur, maar nog beter is het als ze zelf die adviseur inhuren of 
in dienst nemen. Een adviseur die het gesprek met de klant 
aangaat, de juiste vragen weet te stellen en de kenmerken van 
het huis snapt. Die persoon wordt dan de contactpersoon voor 
de klant en fungeert daarmee ook als projectleider.’

REKEntoolS ZIJn nodIG
Marjet ziet daarnaast nog een belangrijke noodzakelijke stap. 
‘Bij de selectie van welke oplossingen toegepast kunnen wor-
den, wordt nu alles veelal op maat uitgerekend en getekend. 
Dat kost echter veel tijd en geld en werkt fouten in de hand. 
Door gebruik te maken van technische (reken)tools kun je veel 
sneller en efficiënter werken.’

‘Minstens zo belangrijk is dat die tools direct inzicht bieden in 
hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Kijk bijvoorbeeld maar 
naar tools als Woonconnect. Dat lijkt nu voor de renovatiemarkt 
nog ver weg, maar ik denk dat dit minder ver weg is dan wij 
denken. En door de ervaring met die rekentools kunnen dan in 
de toekomst ook nog eens prestaties worden gegarandeerd.’ 

altIJd KWalItEIt
Marjet besluit: ‘Naar wie de klant ook gaat, dat moet volgens 
mij niet uitmaken. Iemand die ervoor wil betalen moet altijd 
kwaliteit krijgen. De partij bij wie de klant komt moet denken in 
het belang van de klant en doen wat goed is. Doe je dat niet, 
dan blijf je ook altijd een prijsvechter. Je voegt immers niet de 
extra waarde toe waarvoor iemand meer dan de laagste prijs 
wil betalen. Want het gaat echt minder vaak om prijs dan de 
markt denkt. Ook dat blijkt uit onderzoek.’ [red. zie pagina 11] 

over Marjet Rutten
Marjet zet zich in voor innovatie in de sector. Zij doet 
dat ik als marketeer, innovator, workshopbegeleleider, 
spreker en adviseur. Ze was lid van het Bouwteam van 
Minister Spies en zet zich mij nu in voor de Actieagenda 
Bouw. Ze is de trekker van de Actie ‘Klantgerichte 
oplossingen voor duurzame woningverbetering’. 
Marjet heeft diverse boeken op haar naam staan, zoals 
‘Van Yab Yum naar Dim Sum’ en ‘Van ‘kan nie’ naar 
passie. 

‘De partij bij wie de klant komt 
moet denken in het belang van 
de klant en doen wat goed is. 
Doe je dat niet, dan blijf je ook 
altijd een prijsvechter.’        

‘Mijns inziens is het verspilling 
van geld om te proberen de klant

te veranderen en kunnen we beter 
naar onszelf kijken.’

‘Consumenten denken: ik ga veel geld uitgeven, 
dan hoef ik toch niet ook nog eerst geld uit te geven 
om te bedenken hoe en wat?’
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als u contact heeft met iemand die 

mogelijk interesse heeft in uw product 

of dienst, dan is het belangrijkste om 

direct vertrouwen te wekken. Wist u 

dat iemand tijdens het kennismakings-

gesprek al binnen hele korte tijd in zijn 

hoofd bepaalt of hij wel of niet zaken 

wil doen met de persoon die tegenover 

hem zit? Er zijn bij het voeren van een 

verkoopgesprek een aantal belangrijke 

punten om rekening mee te houden.

aFSpRaaK MaKEn
Een verkoopgesprek begint uiteraard met het 

maken van een afspraak. Als u niet zelf actief 

bent benaderd door de potentiële klant, 

selecteer dan zorgvuldig welke bedrijven en 

personen u gaat bellen, zodat u hen echt iets 

te bieden heeft. Aan de telefoon voert u geen 

verkoopgesprek, maar tast u af of uw product 

of dienst inderdaad van waarde is voor uw 

gesprekerspartner.

 

Voor de bouwsector is het zogenaamde 

‘koud’ bellen wel even wennen. Hoewel dat 

in andere sectoren de normaalste zaak van de 

wereld is, heeft de bouwsector daar door-

gaans weinig ervaring mee. In veel gevallen 

is het vooralsnog de klant die het initiatief 

neemt en contact opneemt.

 

Komt het tot een afspraak, laat dan de klant 

altijd kiezen of hij naar u komt, of u naar 

hem. Sommige klanten willen een indruk van 

uw bedrijf krijgen door bij u langs komen. 

Andere klanten vinden het makkelijker als u 

bij hen langskomt. Zeker als ze advies willen 

over een verbouwing is dat vaak het geval, zo-

dat u ook op basis van de woning ter plekke 

advies kunt geven.

 

Mochten klanten bij u langskomen, zorg dan 

dat alles tiptop in orde is. Dat er koffie is met 

wat lekkers, dat er schone kopjes (en geen 

plastic bekertjes) zijn. Dat de toilet netjes is. 

Iemand komt niet voor niets naar u, hij wil 

een beeld hebben van uw organisatie. En dat 

beeld wordt bepaald door wat hij aantreft.

 

VooRbEREIdInG
Zeker voor een verkoopgesprek geldt dat een 

goede voorbereiding het halve werk is. Denk 

na over hoe u wilt dat het verloopt. Aan de 

vragen die u wilt gaan stellen.

 Het klinkt vanzelfsprekend: maar zorg ook 

dat u uw producten en diensten goed kent 

en dat u op de hoogte bent van relevante 

ontwikkelingen. Als u niet goed weet hoe iets 

werkt, kunt u het onmogelijk goed uitleggen 

of verkopen. Zorg ook dat u voldoende ken-

nis in huis hebt over concurrerende oplos-

singen.

 

Er zijn ook praktische zaken. Zorg dat u 

goed de naam weet van degene met wie u de 

afspraak heeft. Dat u met een vrolijk gezicht 

aan de deur staat. Dat u weet waar u moet 

zijn en u rekening houdt met mogelijke files. 

Bent u te laat, en zeker als u daar slecht over 

communiceert, dan heeft de potentiële klant 

direct het idee dat u het niet zo nauw neemt 

met het maken van afspraken en komt u on-

betrouwbaar over. Juist omdat de bouw zijn 

imago op dat gebied al niet altijd mee heeft, 

is het belangrijk om dit voor te zijn.

Ook uw kleding en voorkomen zijn van 

belang. Zorg dat uw auto gewassen is. Gaat 

u voor het hogere segment en positioneert 

u zichzelf als een, misschien wat duurdere, 

kwaliteitsbouwer, trek dan een colbert aan 

voor uw afspraak. Er zijn mensen die dat 

belangrijk vinden.

opEnInG
Als u bij de klant binnenkomt, is vooral het 

onderlinge contact van belang. Klikt het? 

Vaak weet u na een paar minuten al of het 

een positief gesprek wordt of niet. U kunt 

hier invloed op uitoefenen door te beginnen 

met een praatje over informele onderwerpen 

die in de interessesfeer van de klant liggen. 

Bijvoorbeeld over de woning van de klant of 

de wijk waar hij woont. Een opdracht krijgen 

is een kwestie van gunnen, en dat bereikt u 

niet door u uitsluitend zakelijk op te stellen. 

Belangrijk is ook dat u rust uitstraalt. Kom 

niet gehaast over en neem de tijd voor de 

klant. Het gaat voor de klant vaak over be-

langrijke (en kostbare) beslissingen. 

bEHoEFtE-InVEntaRISatIE
Probeer erachter te komen wat het doel van 

uw gesprekspartner is en wat zijn koop-

motieven zijn. Koppel aan de hand daarvan 

uw aanbod aan ‘het probleem’ van de klant. 

Koopmotieven zijn drijfveren die zowel 

zakelijk als meer persoonlijk van aard 

kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: winst, 

zekerheid, gemak, geldingsdrang, status en 

risicomijding.

De manier waarop u vragen stelt maakt het 

verschil. Door het stellen van de juiste vragen 

achterhaalt u de belangrijkste koopbehoeften. 

Waar is behoefte aan? Waarom? Welke zaken 

beïnvloeden de behoeftes? Welke criteria 

worden in de beslissing betrokken?

Wees alert op koopsignalen. Een klant kan 

bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat klinkt goed, een 

vriend van mij heeft dit product ook ge-

kocht.’ Koopsignalen kunnen ook non-verbaal 

zijn, zoals instemmend knikken, wenkbrau-

wen optrekken of met het lichaam naar voren 

komen. Op die koopsignalen kunt u later in 

uw offerte (zie ook: Tips voor een offerte) 

inspringen.

tIp
1.  Schakel op gedrag (let op houding, 
  antwoorden, gezicht).
2.  Stel veel gerichte open vragen, met 
  als doel om veel en de juiste 
  informatie te verkrijgen. Een open 
  vraag is een vraag waar niet met 
  ja of nee op geantwoord kan 
  worden. Bijvoorbeeld: ‘Waarom 
  heeft u besloten te gaan 
  verbouwen?’
3.  Gebruik de LSD methode: Luisteren, 
  Samenvatten en Doorvragen tot op 
  detailniveau.
4.  Achterhaal de rationele en 
  emotionele koopmotieven.
5.  Spreek gewone-mensen-taal. Kom 
  niet met technische uiteenzettingen, 
  maar vertel gewoon wat het effect is.

aanbod doEn
Nu is het tijd om met enthousiasme de op-

lossingen voor het ‘probleem’ van de klant te 

presenteren. Presenteer een product, dienst 

of oplossing pas nadat u een grondige inven-

tarisatie heeft gemaakt van de behoeften van 

de klant. Niet eerder. Probeer wel al direct 

tijdens het gesprek met suggesties te komen. 

Daarmee laat u ook uw kennis van zaken zien 

en kunt u direct toetsen waar wel en geen 

interesse voor is. 

tIp
Uiteraard wilt u ook graag iets over uw 
eigen bedrijf vertellen. Zorg dat u daar-
voor een zogenaamde elevator pitch 
klaar hebt, zodat u in twee minuten 
kunt vertellen waarom de potentiële 
klant juist met u in zee ‘moet’ gaan. 
Praat daarbij niet vanuit uw eigen 
perspectief, maar vanuit het perspectief 
van de klant. Vanuit de ‘What is in it 
for me’ van de klant. En vertel geen 
ellenlange verhalen, de klant wil vooral 
het gevoel hebben dat er naar hem 
geluisterd wordt. Betrek dus ook de 
potentiële klant bij uw verhaal. 
Vraag bijvoorbeeld hoe ze bij u terecht 
gekomen zijn.

tIp
Houd het KISS principe in de gaten. 
KISS staat voor: ‘Keep It Short and 
Simple’. Mensen praten maar wat vaak 
te veel en graag over hun eigen 
organisatie. Maar daarmee loop je het 
risico zaken aan de orde te stellen die 
de potentiële klant helemaal niet 
interesseren. Daardoor verslapt zijn 
aandacht en het kan zelfs tot irritatie 
leiden. 

MaaK HEt pERSoonlIJK
U kunt iemand met een persoonlijk verhaal 

veel meer motiveren dan met droge feiten en 

cijfers. Laat uw verhaal tot leven komen met 

praktische voorbeelden. Wilt u anti-inbraak-

alarmsystemen verkopen, kom dan niet met 

de laatste landelijke inbraakstatistieken, want 

die statistieken gaan over anderen. Breng het 

dichtbij. Laat zien hoe makkelijk het is om 

het huis binnen te komen van uw potentiële 

klant. Wijs producten aan die u ziet, waar 

dieven het tegenwoordig vaak op gemunt 

hebben. <<<

 ‘als u nIet goeD 
weet hoe Iets 
werkt, kunt u 

het onmogelIjk 
goeD uItleggen 

of verkopen.’
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Uw product of dienst 
succesvol verkopen? 
Ken uw klant!

‘De uitdaging is om 
 te bedenken waar 
 klanten warm voor 
 lopen en dat aan 
 de man te brengen.’

‘Marketing gaat over veel meer dan de 
dienst of het product dat u wil verko-
pen. Marketing gaat over mensen en hun 
behoeften. Het gaat niet om de zonne-
collectoren. Het gaat over een lagere 

energierekening, meer comfort of energie besparen. Het gaat 
over de meerwaarde die u biedt aan de klant.’ 

‘En die meerwaarde is voor iedere klant anders. Voor de ene 
klant is de zolder de perfecte plek voor een kinderkamer, voor 
de ander voor een kantoor en weer voor een ander is het de 
ideale logeerkamer. De ene klant wil bij de verbouwing een full-
service ontzorgings-pakket, de ander een doe-het-zelf pakket 
met wat hulp van de professional.’

duRF ondERSCHEIdEnd tE ZIJn
Karen geeft aan dat het voor goede marketing allereerst van 
belang is om uw unieke meerwaarde te kennen als bedrijf. 
‘Waar bent u goed in en wat zijn uw sterktes en zwaktes ten 
opzichte van concurrenten? Durf onderscheidend te zijn. En 
dan niet alleen op prijs. Waarom moet de klant voor u kiezen 
en niet voor de concurrent?’ 
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‘Marketing gaat over veel 
meer dan de dienst of 
het product dat u wil 

verkopen. Marketing gaat 
over mensen en hun 

behoeften.’

Karen de Klerk werkt al bijna 20 jaar op 

het snijvlak van woningbouw, energie-

besparing en communicatie. Ze heeft 

de manier waarop over duurzaamheid 

wordt gesproken door de jaren heen ra-

dicaal zien veranderen. ‘Toen ik begon 

ging het over ‘consumenten’, technie-

ken en EPA’s. Heel afstandelijk en van-

uit het perspectief van de branche. Nu 

gaat het over de klant en zijn wensen en 

behoeften. Dat is een compleet ander 

uitgangspunt.’ Karen legt in dit artikel 

uit hoe belangrijk het is om uw klant te 

kennen. 
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onze natuur is dat we, weliswaar vaak heel subtiel, opschep-
pen. We laten graag onze succesvolle kant zien. Denk bijvoor-
beeld maar aan social media, waar mensen zich vooral van hun 
sterke en leuke kant laten zien. Het is daarom goed om erover 
na te denken hoe mensen iets kunnen laten zien.

VErkoop gEEn tEcHniEk, VErkoop droMEn
‘Klanten kunnen heel andere redenen hebben om een investe-
ring te doen dan u wellicht denkt. Zoals Jos Burgers zegt: een 
leverancier van boren verkoopt geen boren, hij verkoopt gaten. 
En een kapper verkoopt geen knipbeurt, hij verkoopt zelfverze-
kerdheid. De uitdaging is om te bedenken waar klanten warm 
voor lopen en dat aan de man te brengen. De behoeften zijn er 
in ieder geval zeker.’

over Karen de Klerk
Als bouwkundig ingenieur kwam Karen 1996 in dienst 
van consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis, waar 
zij één van de initiatiefnemers was van het programma 
Meer Met Minder. Bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties was zij in 2011 de auteur 
van het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde 
Omgeving en gaf zij sturing aan de marketingwerkgroep 
van het programma Blok voor Blok. In haar functie als 
consultant marktstrategie werkt ze nu bij Liander dage-
lijks aan het vertalen van de behoeften van de klant in 
proposities, strategie en beleid.

KEn JE Klant
Vervolgens is het van belang om klantgroepen te onderschei-
den. ‘Houd een klantenbestand bij. In wat voor huizen wonen 
uw klanten en wat is de staat van het onderhoud? Werkt u 
vooral voor gezinnen of andere typen huishoudens? Wat zijn 
hun woonwensen en behoeften? Wat zijn hun motieven om 
te investeren en welke ontwikkelingen spelen daarbij een rol? 
Waar haalt u als bedrijf de meeste omzet uit en wat kost juist 
het meeste moeite?’

KIES JE boodSCHap En MIddElEn
Als u een goed beeld heeft van uw onderscheidende vermogen 
en de typen klanten die u graag bedient, kunt u volgens Karen 
per type klant een propositie samenstellen van producten, 
diensten, services en prijzen, met voor ieder type de passende 
boodschap en middelen. 

‘Voor effectieve marketing is het belangrijk de mensen aan te 
spreken met argumenten die hen raken. Die dicht bij hen lig-
gen. Argumenten waarin zij zich herkennen. De een voelt zich 
wel aangesproken door argumenten die te maken hebben 
met het milieu de ander juist weer helemaal niet. Net zoals er 
mensen zijn die sneller iets nieuws proberen dan anderen. Of 
mensen die zich graag verdiepen in alle mogelijkheden op het 
gebied van energiebesparing, terwijl anderen zich juist het liefst 
zo ver mogelijk houden van de techniek.’

MEnSEn latEn GRaaG ZIEn Wat ZE doEn En 
HEbbEn
Uw aanbod aan uw klant moet aansluiten bij de behoeften van 
die klant. Het moet hen aanspreken, ze moeten zich erin her-
kennen. Bij het vermarkten van duurzaamheid is het daarbij 
ook goed om in uw achterhoofd te houden dat wij mensen 
graag iets willen kunnen laten zien aan anderen. De aard van 

‘Houd een klantenbestand bij.
Waar haalt u als bedrijf de

meeste omzet uit en wat kost
juist het meeste moeite?’

 ‘Klanten kunnen heel andere 
redenen hebben om een 
investering te     doen dan u 
wellicht denkt.’

StappEnplan MaRKEtInG In HEt KoRt
1.  Wat is uw onderscheidende vermogen? 
  Waarin bent u beter dan de concurrent?
2. Wie zijn uw klanten en wat zijn hun behoeften?
3. Welke producten of diensten passen bij welk type 
  klanten?
4. Welke boodschap en welke middelen passen daarbij?

Liander werkt voor haar communicatie over energiebesparing met persona’s. Dat zijn klantprofielen van typen klanten die Liander 
onderscheidt. Om de profielen zo tastbaar mogelijk te maken hebben ze zelfs fictieve namen en foto’s. Ze zijn door Liander 
ontwikkeld voor intern gebruik en hieronder in het kort ter inspiratie in deze publicatie opgenomen (© Copyright Liander).
 
U kunt deze of dergelijke klantprofielen uiteraard niet zomaar voor uw bedrijf of uw bedrijfstak kopiëren. Ze zijn voor ieder bedrijf 
uniek. Onderzoek voor uw eigen bedrijf welke typen klanten tot uw doelgroep behoren en omschrijf waarom ze welke keuzes 
maken en waarom ze voor uw producten of diensten zouden kunnen kiezen. Voor welk ‘probleem’ dat zij ervaren u een oplossing 
biedt. Het helpt u om uw klanten gericht en persoonlijk te benaderen. Met woorden die zijzelf ook gebruiken. En met argumenten 
waarvoor zij gevoelig zijn.

persona’s:
versChIllenDe typen klanten
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DESIREE
‘Geen gedoe’

CINDY
‘Elke euro

 telt’

MARK
‘Klaar voor

 de toekomst’

MARGRIET
‘Alle beetjes

 helpen’

THOM
‘Geen

  concessies’ 

Ongedwongen

 ‘Voor effectieve marketing is het belangrijk de mensen
aan te spreken met argumenten die hen raken.’ 
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Of het nu gaat om franchiseformu-

les, samenwerkingsconcepten, of-

fertetools, opleidingen of andere 

producten en diensten die u als MKB 

ondernemer ondersteunen, er is van 

alles beschikbaar in de markt. Er zijn 

al kant-en-klare concepten ontwik-

keld voor het vinden van klanten, 

het genereren van salesleads of het 

vinden van samenwerkingspartners. 

Frank doff dook erin en maakte een 

selectie van 27 tools die u kunnen 

helpen om uw duurzame aanbod aan 

de man te brengen bij de particulier.

Frank: ‘Het gebeurt maar al te vaak dat ergens in de 
branche het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dat ie-
mand een geweldige oplossing heeft ontwikkeld die 
helaas te weinig mensen bereikt. Waardoor anderen 
tijd en energie gaan steken in een vergelijkbare op-

lossing, omdat ze niet weten dat deze al ergens kant-en-klaar 
op de plank ligt. Dat wilden we hoe dan ook voorkomen. We 
weten daarnaast dat MKB ondernemers het al druk genoeg 
hebben. Het is niet niks als je dan ook nog tijd moet gaan vin-
den om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met marketing om 
nieuwe klanten te vinden. Hoezeer je ook beseft hoe belangrijk 
dat is.’

bEtER MaRKtGERICHt aanbod
‘We wisten dat er allerlei prachtige initiatieven zijn in de bran-
che, maar ook wij zijn blij verrast dat we uiteindelijk zo’n breed 
overzicht hebben kunnen maken. De focus ligt bewust niet op 
technische oplossingen en materialen. De focus ligt op con-
cepten die adviseurs, bouwers en installateurs kunnen gebrui-
ken om een beter marktgericht aanbod te doen bij projecten, 
waarbij het gaat om de duurzame renovatie van één individuele 
woning.’ 

MarkEting, saMEnwErking En bijscHoling
‘Neem bijvoorbeeld Databasemarketing voor energiebesparing. 
Dat is een internetapplicatie waarmee ondernemers een uit-
gebreide analyse maken van de te benaderen doelgroep. 
Zo voorkomen ze dat ze met folders, flyers of aanbel-rondes 
mensen benaderen die hun oplossing niet nodig hebben. 
Bijvoorbeeld omdat deze in hun woning geen toegevoegde 
waarde biedt.’

‘Of Recreate, waarmee de klant met behulp van augmented 
en virtual reality een projectie van zijn huis op schaal, in 3D, 
kan zien en beleven. En met het landelijke netwerk Meer Met 
Minder kunnen MKB-ers beter vindbaar worden, samen-
werkingspartners vinden en makkelijker in gesprek komen met 
geïnteresseerde woningeigenaren.’
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marketIng, 
samenwerkIng en 
opleIDIngen: de 
besChikbare tools 
in de markt op 
een rIj

‘we wIlDen hoe Dan ook 
voor mkb-ers voorkomen 

Dat ze het wIel opnIeuw 
gaan uItvInDen.’

‘voorkom Dat u met folDers, 
flyers of aanbel-ronDes 
mensen benaDert DIe uw 

oplossIng nIet noDIg hebben.’
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‘En wat te denken van bijscholing? Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat iedere vakman (MBO-niveau) bijscholing nodig heeft. 
Dit is nodig om in de nabije toekomst de verwachte duurzame 
kwaliteit te leveren. BuildUpSkills vertelt welke bijscholing nodig 
is, waar die bijscholing beschikbaar is en wat deze kost.’

aan dE SlaG
‘Natuurlijk is onderstaand overzicht niet compleet. Er zijn on-
getwijfeld nog veel meer mooie initiatieven. Met deze ‘shortlist’ 
hebben wij wel de belangrijkste geselecteerd. Specifiek die 
organisaties die wat te bieden hebben voor het MKB. Voor klei-
nere projecten, waarbij de renovatie van een individuele woning 
centraal staat. Doe er uw voordeel mee, zou ik zeggen.’

achterhoek duurzaam Verbouwen
bespaarnu.nl
bouwtransparant
buildupSkills
Consumentgericht Renoveren
databasemarketing voor energiebesparing
dna in de bouw
E.nu (Stichting Kien)
Energiecafé nederland
Energiescan.nu
Eurbanlab
Ezie
Kleur uw Gemeente Groen
Marktplaats duurzaam bouwen
Meer met Minder
plugwise
Raab’s Renovatiehuis
Recreate
Reimarkt
Rekenmodel bEnG2020
Save nederland
SlIM wonen met energie
Social Marketing (Stichting Kuub)
thuisbaas
WoningChecklist
WoonConnect
Zonnepanelen dakscan (Greenem)
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praktische 
ondersteuning

Het vinden van 
samenwerkings-
partners

Verbetering en 
afstemmen van 
het aanbod 
op de klantvraag

Het vinden 
van klanten/
genereren van 
salesleads

Het verbeteren 
van het product-
aanbod

THEMA

aChterhoek 
duurzaam verbouwen 
Wilt u uw concurrentiepositie versterken en daarmee uw toe-
komst veilig stellen? 

Uw klanten hechten aan comfortabele, energiezuinige woningen of 
betaalbare, waardevaste huisvesting. Inspelen op de behoefte om de 
huisvesting te verbeteren creëert nieuwe marktkansen. Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen werkt samen met marktpartijen om deze markt 
– onder het motto ‘verduurSaam’ – in beweging te brengen.

Met Achterhoek Duurzaam Verbouwen kunt u als adviseur, bouwer, 
installateur of onderaannemer uit de Achterhoek:
• samenwerkingspartners vinden, 
• gericht de markt benaderen,
• nieuwe projecten starten.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn 
Zowel via de bijeenkomsten die wij organiseren, als via onze web-
site kunt u samenwerkingspartners vinden om energiebesparing en 
verduurzaming integraal op te pakken. Op het landkaartje op www.
verduursaam.nl ziet u waar onze deelnemers gevestigd zijn en vindt 
u contactinformatie. Tijdens onze bijeenkomsten brengen wij u met 
andere bedrijven uit de Achterhoek in contact.

Gericht de markt benaderen
Deelnemers die een intentieverklaring hebben getekend, krijgen ruimte 
op onze website en ondersteuning bij voorlichting en promotie, waar-
door klanten u weten te vinden. U werkt samen aan het ontwikkelen 
van de markt, waarbij de nieuwste kennis op het gebied van duur-
zaamheid, klantgerichtheid en marketing uitgebreid aan de orde komt. 
Daarnaast kunt u meedoen aan workshops, maakt u gebruik van de 
voordelen van ketensamenwerking en wordt u constant geïnformeerd 
over de laatste ontwikkelingen.

nIEuWE pRoJECtEn StaRtEn
Vanuit onze contacten met corporaties, gemeenten, de provincie en 
regionale organisaties initiëren en ondersteunen wij nieuwe energie-
besparings- en verduurzamingsprojecten, met name voor particuliere 
woningeigenaren. Bij de projecten die wij activeren betrekken wij de 
deelnemers aan Achterhoek Duurzaam Verbouwen.

oVER aCHtERHoEK duuRZaaM VERbouWEn
Bouw- en installatiebedrijven, leveranciers en adviseurs die 
marktkansen zien in duurzaamheid en energiebesparing kunnen 
zich aansluiten bij het netwerk van Stichting Achterhoek Duur-
zaam Verbouwen. Deelnemers zullen ontdekken dat hun order-
portefeuille groeit, naarmate ze de particuliere markt beter leren 
kennen. Het zal tevens leiden tot een effectieve dienstverlening. 
Voor €350 per jaar profiteert u van onze expertise en contacten.

Website www.verduursaam.nl
Mail info@verduursaam.nl
telefoon (0900) 20 21 020

bespaarnu.nl 

Wilt u als lokale uitvoerende partij eenvoudig nieuwe leads ontvan-
gen? Met bespaarnu.nl krijgt u:
• inzicht in de energielabels en mogelijkheden voor 
 verbetering van woningen in uw regio,
• concrete leads voor de uitvoering van energiebesparende 
 maatregelen in woningen.

InZICHt In EnERGIElabElS En MoGElIJKHEdEn 
VooR VERbEtERInG 
Bespaarnu.nl heeft woningdata verzameld van woningen in heel 
Nederland en deze data laagdrempelig toegankelijk gemaakt voor 
woningeigenaren. De applicatie moet eigenaren gaan verleiden om 
met hun eigendom te ‘spelen’. Door maatregelen aan te vinken kun-
nen ze besparingen berekenen en in één oogopslag zien met welke 
maatregelen ze wat kunnen bereiken. U kunt deze data als bouwer 
of installateur ook bekijken en zo direct zien bij welke woningen in uw 
regio mogelijk werk voor u te doen is. 

ConCREtE lEadS 
De volgende stap die we gaan maken is de toevoeging van een check-
box, waarmee de eigenaar kan aangeven of er interesse is in een of-
ferte voor die werkzaamheden. Op het moment dat wij zijn aanvraag 
voor een offerte in ons bezit hebben, zetten we deze door naar de 
bij ons aangesloten uitvoerende bedrijven in die woonplaats of regio.

In de toekomst willen we daar een review-methodiek aanhangen, 
zodat woningeigenaren de uitvoerende partij direct na de werkzaam-
heden kunnen beoordelen. Deze gegevens worden dan voor iedereen 
zichtbaar. Partijen met een hoge klanttevredenheid kunnen op die 
manier op meer opdrachten rekenen.

oVER bESpaaRnu.nl
1 januari 2015 ontvangen alle woningeigenaren een brief van de 
overheid met daarin het basis-energielabel van hun woning, dat is 
gebaseerd op het bouwjaar van de woning. Woningeigenaren 
kunnen vervolgens met behulp van (commerciële) webapplicaties 
hun indicatieve energielabel achterhalen. Bijvoorbeeld door aan 
te vinken dat ze een nieuwe ketel hebben, of dubbel glas. 
Bespaarnu.nl is zo’n web-applicatie en we verwachten dat 
het gebruik ervan door de nieuwe wet- en regelgeving op het 
gebied van energielabeling wordt geboost. Deze ‘boost’ zal mede 
worden versterkt door samenwerkingen met landelijk werkende 
koepelorganisaties van makelaars, huizenwebsites en taxatie
(validatie) bureaus.

De ontwikkeling van Bespaar.nu is nog in volle gang, maar u 
kunt zich nu al (gratis en zonder vaste jaarlijkse kosten) via 
info@bespaarnu.nl aanmelden om u als uitvoerende partij bij 
Bespaarnu.nl aan te sluiten. 

Website www.bespaarnu.nl
Mail info@bespaarnu.nl
telefoon 085-1044219

‘onDerzoek heeft 
uItgewezen Dat IeDere 

vakman (mbo-nIveau) 
bijsCholing noDIg heeft.’

over Frank doff
Frank werkt sinds 2008 bij Itho Daalderop. Daar was hij 
onder meer Sales Engineer en Accountmanager Nieuw-
bouw. Hij is nu bij Itho Daalderop actief in de functie van 
Accountmanager Formules en Special Accounts. Frank 
houdt zich graag bezig met vernieuwing, en dan met 
name technologische vernieuwing op het gebied van 
duurzaamheid en energiebesparing. Voor het Actieteam 
‘klantgerichte oplossingen voor duurzame woning-
verbetering’ zocht hij uit welke initiatieven er al zijn in de 
branche die MKB ondernemers kunnen ondersteunen in 
het vinden van klanten, het genereren van salesleads of 
het vinden van samenwerkingspartners. 
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bouwtransparant 2.0

Wilt u onafhankelijk bewijs dat u het best mogelijke resultaat boekt 
voor uw opdrachtgever? Laten zien dat u levert wat u belooft, zodat 
uw opdrachtgever zeker weet dat hij bij u goed zit? 

BouwTransparant 2.0 is een methodiek waarmee u als bouwer, instal-
lateur, architect of onderaannemer:
• inzicht krijgt in de daadwerkelijke prestaties van onder andere 
 de energiehuishouding in de woning,
• zich kunt onderscheiden op kwaliteit,
• kennis opdoet, zodat u (onbewuste) fouten in uw projecten kunt 
 voorkomen,
• de basis heeft om een (verzekerde) prestatiegarantie af te geven 
 aan uw opdrachtgever.
 
InZICHt In dE daadWERKElIJKE pREStatIES 
BouwTransparant is de enige methode die niet alleen kijkt naar wat 
er in de woning aanwezig is, maar ook naar of het werkt. Isolatie- en 
luchtdichtingsmaterialen en ventilatiesystemen kunnen bijvoorbeeld 
wel aanwezig zijn, maar werkt het ook (nog) zoals het bedoeld is? Wel-
ke schades zijn vermeden of kunnen zich op termijn gaan voordoen? 
U voorkomt verrassingen achteraf en de woonlasten lopen daardoor 
niet onnodig hoog op. 

u ondERSCHEIdEn op KWalItEIt
Met een BouwTransparant-meting wordt de daadwerkelijk gereali-
seerde kwaliteit van u als vakman zichtbaar gemaakt, waarmee u zich 
(eindelijk) kunt onderscheiden. 

VEElGEMaaKtE FoutEn VooRKoMEn 
De metingen die BouwTransparant verricht leveren een schat aan in-
formatie op. We toetsen ook op de meest voorkomende gebreken, 
die meestal zijn ontstaan door onbewuste onbekwaamheid. Dit betreft 
een pragmatische, visueel georiënteerde en herkenbare rapportage 
met onderschrift ‘goed’ of ‘fout’ en ‘mogelijk gevolg’. U kunt met die 
kennis gelijksoortige fouten in uw projecten vroegtijdig herkennen en 
voorkomen en daarmee de kwaliteit van uw werk verhogen en scha-
deposten verminderen. 

EEn (VERZEKERdE) pREStatIEGaRantIE aFGEVEn
Doordat de werkelijke prestaties zichtbaar worden op het gebied van 
energie, comfort, gezondheid en onderhoud, kan met BouwTranspa-
rant 2.0 een prestatiegarantie worden afgegeven.

oVER bouWtRanSpaRant
De Energiesprong maakt voor de onderbouwing van subsidie-
beslissingen gebruik van BouwTransparant 2.0. Koppen Vast-
Goed is namens de Energiesprong de projectleider van de 
doorontwikkeling van BouwTransparant 2.0. De website van 
BouwTransparant wordt door het Servicepunt Duurzame Energie 
beschikbaar gesteld, in opdracht van de provincie Noord-Holland 
en Energiesprong.

Website www.bouwtransparant.nl / www.icoonwoning.nl
Mail wk@koppenvastgoed.nl
telefoon 072-7431940

buildupskills 

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere vakman (MBO-niveau) 
bijscholing nodig heeft. Dit is nodig om in de nabije toekomst de 
verwachte duurzame kwaliteit te leveren. Weet u welke bijscholing 
u nodig heeft, waar u die bijscholing kunt vinden en wat u deze kost? 

BuildUpSkills heeft na een uitgebreide analyse beroepsbeelden opge-
steld, waarmee u zich kunt oriënteren op de toekomst. Elk beroeps-
beeld geeft antwoord op 4 vragen:
• Welke vakmensen zijn nodig om de toekomstige producten en 
 diensten te ontwikkelen en te realiseren?
• Welke bijscholing is beschikbaar?
• Welke investering is nodig om goed beslagen ten ijs te komen?
• Welke ondersteuning is er vanuit de diverse sectoren 
 beschikbaar? 

Wat IS dE IMpaCt Van dE VERandERInGEn?
Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de ver-
duurzaming van de gebouwde omgeving in de komende zeven jaar 
een grote vlucht. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een snel 
groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten, die deze ver-
duurzaming mogelijk maken. Denk aan lage temperatuur verwarming, 
na-isolatie, zonneboilers, warmtepompen. 

Niet alleen betekent dat, dat kennis nodig is voor het toepassen van 
deze technieken. Al deze technieken moeten ook samenwerken. 
U kunt bijvoorbeeld niet meer alleen kijken naar de werking van de 
ketel, u moet ook weten hoe die ketel werkt in combinatie met andere 
oplossingen en technieken in de woning. Dat betekent dat samen-
werking en respect voor andermans vakmanschap cruciaal is om 
kwaliteit en een goede service te leveren aan de klant. 

Daar komt bij dat de technieken ingewikkelder worden. Diepgaande 
kennis hebben van alles is onmogelijk, u zult keuzes moeten maken. 
Waarin ga ik me als bouwer, installateur of onderaannemer specialise-
ren, met wie ga ik samenwerken? En hoe verandert dat mijn bedrijfs-
proces? BuildUpSkills geeft u een beeld van de beroepsspecialisaties 
en de nieuwe beroepen die nodig zijn om energie neutrale woningen 
te realiseren en helpt u op weg om de benodigde verandering te 
realiseren.

oVER buIldupSKIllS
BuildUpSkills is opgericht door een consortium van partijen uit 
de bouw- en installatiesector: OTIB (penvoerder), ISSO, SBR, 
Fundeon, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten.  

Website www.buildupskills.nl
Mail j.cromwijk@otib.nl
telefoon 06 - 107 963 19

ConsumentgeriCht 
renoveren
Wilt u als lid van een projectteam bij het renoveren van woningen ook:
• meer tevreden klanten, 
• minder faalkosten, 
• betere resultaten, 
• hogere kwaliteit, 
• meer plezier?

Consumentgericht Renoveren helpt u met uw bewonerscommunica-
tie en zorgt er als Team & LEAN expert voor dat u optimaal samen-
werkt en de bewoner centraal blijft staan.

Hulp bIJ bEWonERSCoMMunICatIE
Wij helpen u om de wensen en problemen van uw klanten in kaart 
te brengen, bewoners te informeren, problemen te ondervangen en 
de klantgerichtheid te bevorderen. Samen met u ontwikkelen wij een 
compleet communicatieplan. Onze focus ligt op mondelinge commu-
nicatie. We gaan echt bij de bewoners langs om hun behoeften te 
peilen en gedurende het project de verwachtingen te managen en 
direct werk te maken van eventuele klachten. 
 
Doordat wij werken voor verschillende corporaties en bouwbedrijven 
en ruime ervaring hebben, kunnen wij zeggen dat kennis van de soci-
ale kaart een must is, evenals enige technische kennis en organisato-
risch talent. Onze projectconsulenten worden door ons geselecteerd, 
opgeleid en begeleid. 

optIMalE SaMEnWERKInG op baSIS Van tEaM & lEan 
Het bieden van kwaliteit, het optimaliseren van het proces en het redu-
ceren van verspillingen zijn de basis voor een tevreden klant. Vanuit de 
klantwaarde bepalen we daarom door middel van de LEAN methode 
samen met het hele projectteam wat noodzakelijk is om de renovatie 
te laten slagen. We kijken naar de kwaliteit, het proces (rolverdeling/
communicatie), de werkzaamheden en de prijs. Daarnaast fungeren 
wij als renovatiecoach. We staan naast het projectteam en houden 
het team scherp. Wat zijn de visies en doelen, hoe kunnen we deze 
op elkaar afstemmen en gezamenlijk het project tot een goed einde 
brengen? 

oVER ConSuMEntGERICHt REnoVEREn
Met Consumentgericht Renoveren adviseren en ondersteunen 
wij projectteams van consortia bij het klantgericht renoveren van 
woningen. Als renovatiecoach zorgen wij er door middel van ver-
schillende sessies en gesprekken voor dat het projectteam de 
bewoner centraal blijft stellen en dat de processen constant ver-
beterd worden. Daarnaast zetten wij projectconsulenten in die 
het gezicht zijn voor de bewoners en de communicatie met de 
bewoners oppakken. 

 
Website www.consumentgerichtrenoveren.nl
Mail info@consumentgerichtrenoveren.nl
telefoon 085 - 00 204 66

databasemarketing voor 
energiebesparing (energie 
netwerk en) 

Wilt u gerichte verkoopcampagnes voeren die daardoor veel meer 
concrete opdrachten opleveren? Dat kan met databasemarketing 
(DBM) voor energiebesparing. 

DBM maakt op basis van woningtypologieën en consumenteigen-
schappen een uitgebreide analyse van de te benaderen doelgroep. 
Zo kunt u:
• (voor)selecties maken van te benaderen straten, buurten, wijken 
 en doelgroepen,
• uw aanbod afstemmen op de behoeften van de doelgroep,
• uw taalgebruik en de in te zetten middelen afstemmen op de 
 behoeften van de doelgroep,
• langdurige relaties opbouwen waardoor vervolgacties mogelijk 
 zijn.

(VooR)SElECtIES MaKEn 
Als u weet welke specifieke dienst of welk product u onder de aan-
dacht wilt brengen onderzoeken wij voor u welk deel van uw doelgroep 
u hiervoor kunt interesseren. Zo voorkomt u dat u mensen benadert 
die uw oplossing niet nodig hebben, bijvoorbeeld omdat deze in hun 
woning geen toegevoegde waarde biedt. Of mensen die niet geïnte-
resseerd zijn in uw oplossing, omdat zij op zoek zijn naar iets anders.

uW aanbod aFStEMMEn op dE doElGRoEp
Heeft u verschillende diensten of producten die u onder de aandacht 
wilt brengen? Dan onderzoeken wij voor u welk deel van uw doelgroep 
waarvoor te interesseren is, zodat u iedereen die u benadert een op 
zijn interesses en behoeften afgestemd aanbod doet.

uW taalGEbRuIK En MIddElEn aFStEMMEn op dE 
doElGRoEp
Bij de een wekt u de interesse met een oplossing die een besparing 
oplevert van €25 per maand, terwijl de ander geïnteresseerd raakt 
van een rendement van 6%. En de een komt graag naar een informa-
tiebijeenkomst, terwijl de ander actie onderneemt na een e-mail. Wij 
zorgen ervoor dat u weet met welke boodschap en via welk middel u 
uw doelgroep het meest effectief bereikt.

lanGduRIGE RElatIES opbouWEn 
Met databasemarketing (DBM) voor energiebesparing bouwt u aan 
een klantrelatiesysteem, waarin u precies ziet wie u wanneer en met 
welk aanbod heeft benaderd en of daar opdrachten uit zijn voorgeko-
men. Dit geeft u inzicht in wat wel heeft gewerkt en wat niet, en welke 
mogelijkheden dit biedt voor vervolgacties in de toekomst.

oVER dbM VooR EnERGIEbESpaRInG
DBM voor energiebesparing is een internetapplicatie die tot stand 
is gekomen in samenwerking tussen Energie Netwerk EN en 
Tangram Advies & Onderzoek. 

Website www.energienetwerk.nl
Mail hans.burghouts@energienetwerk.nl
telefoon 030 273 04 44
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dna in de bouw

Durft u uw traditionele manier van bouwen om te gooien? Woningen 
te realiseren die nog maar 10% van de huidige energie verbruiken of 
zelfs meer energie opwekken dan nodig is voor eigen gebruik? 

Bij DNA in de bouw (regio Arnhem-Nijmegen) vormen we scrum teams 
die ontstaan uit de bedrijven die zijn aangesloten bij onze vereniging. 
Deze scrumteams, bestaande uit 6-8 mensen, maken huizen in 3 we-
ken energieneutraal. Het scrumteam is opgebouwd uit een architect 
(of bouwkundige), planvoorbereider, installateur, timmerman, lood-
gieter, tegelzetter, stukadoor, et cetera. Met DNA in de bouw kunt u:
• samenwerkingspartners vinden,
• nieuwe opdrachten binnenhalen,
• totaaloplossingen bieden,
• kennis delen.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn
Als u zich aanmeldt bij onze vereniging kijken wij met welke andere be-
drijven u een scrumteam kunt vormen. Wij ondersteunen u vervolgens 
ook in het traject om dat team te vormen.

nIEuWE opdRaCHtEn bInnEnHalEn
Wij hebben nauwe banden met de Stadsregio en gemeenten in de 
omgeving van Arnhem en Nijmegen, wat ook de reden is dat wij regi-
onaal willen werken. Via die weg en onze eigen site krijgen wij nieuwe 
opdrachten, die we doorzetten naar de scrumteams.

totaaloploSSInGEn bIEdEn 
De architect (of bouwkundige) en planvoorbereider maken samen via 
morfologisch ontwerp (samen met de bewoner) een plan. Hetzelfde 
team voert dat plan vervolgens drie maanden later (aanvraag bouw-
vergunning) uit. Ieder lid van het team is aanspreekbaar en we werken 
slagvaardig samen zonder poespas. Op die manier bieden we een 
totaaloplossing en zorgen we voor hoge kwaliteit.

KEnnIS dElEn
DNA-leden komen iedere donderdag bij elkaar om binnen de regio 
met experts samen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Doordat wij in het 
PassREg project samenwerken met 14 regio’s in de EU hebben wij 
veel kennis over bijna energieneutraal bouwen (BEN), passiefhuis 
en bijbehorende installaties. Deze kennis delen wij graag met u via 
de Europese PassREg site (www.passregsos.passiv.de). Daarnaast 
organiseren we evenementen om in de regio meer aandacht te vragen 
voor anders bouwen. 

oVER dna In dE bouW
DNA staat voor De Nieuwe Aanpak in de bouw. DNA in de bouw 
wil het voortouw nemen op weg naar een energieneutrale, duur-
zame, leefbare regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten. Het kan!

 
Website www.dnaindebouw.nl
Mail info@dnaindebouw.nl
telefoon 0318-698457

e.nu (stiChting kien) 

Wilt u ook een einde maken aan die twijfel bij particulieren over of 
ze nu een aannemer, installateur of dakdekker moeten inschakelen? 
Ze een integraal advies en een aantrekkelijke balans bieden tussen 
kosten en baten? Zodat u ze echt verder helpt met comfortabel 
wonen en slim omgaan met energie? Meld u dan aan bij E.nu. 

E.nu is een platform voor ketenintegrale samenwerking in de bouw. 
We delen kennis en ervaring en zijn wegwijzer voor opdrachtgevers 
naar duurzame netwerken. Met E.nu kunt u als architect, adviseur, 
bouwer, installateur of onderaannemer:
• samenwerkingspartners vinden in uw regio,
• als collectief uw netwerk, kennis en expertise verbreden.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn In uW REGIo
Twee zien meer dan één. Werken met een collectief van E.nu betekent 
verder kijken dan een pv-paneel of boiler. Het betekent kijken naar het 
totaalbeeld: comfortabel wonen, slim omgaan met energie en samen 
werken aan een oplossing die schoon, logisch en winstgevend is. 
Op onze website vindt u de aangesloten collectieven op de kaart van 
Nederland. Neem contact op met een van die bestaande collectieven 
of stuur ons een e-mail voor advies bij u in de buurt. 

als collEctiEF uw nEtwErk, kEnnis En ExpErtisE 
VERbREdEn
Heeft u de partijen bij elkaar en wilt u een collectief gaan vormen, dan 
helpen wij u graag verder. Wij beschikken over de kennis en ervaring 
om een succesvolle samenwerking op te zetten. Denk aan model-
contracten, voorbeelden van business plannen en blauwdrukken, én 
complete leertrajecten die u gezamenlijk doorloopt. Wij kunnen u ook 
adviseren en ondersteunen bij het mobiliseren van de markt, bijvoor-
beeld met behulp van informatieavonden. E.nu verbindt u als collectief 
daarnaast met branches, overheden, ondernemers en opdracht-
gevers, zodat u via die weg nieuwe opdrachten kunt genereren. 

oVER E.nu
E.nu is een wegwijzer naar bewezen bouwteams die erin slagen 
om anders en slimmer samen te werken en zich inzetten voor 
schone, efficiënte, duurzame bouw. E.nu verbindt deze clusters 
met leiders, ondernemers, verkenners, avonturiers en sceptici, 
die nieuwe manieren zoeken om succesvol samen te werken. 
Stichting Kien is een strategisch partner van E.nu. In opdracht 
van E.nu helpt de stichting regionale ondernemers om tot samen-
werkingsverbanden te komen.

Website www.energiebesparingnu.nl en www.stichtingkien.nl 
Mail info@e-nu.nl en kantoor@stichtingkien.nl
telefoon 088 - 1232100

energieCafé nederland

Zoekt u naar een manier om particulieren te enthousiasmeren voor 
de verduurzaming van hun woning? Energiecafé Nederland is zeer 
ervaren in het organiseren en begeleiden van campagnes voor ener-
giebesparing.

Met Energiecafé Nederland kunt u als bouwer, installateur of onder-
aannemer:
• individueel advies krijgen bij de organisatie van een informatie-
 avond,
• als collectief uw promotiecampagne aan ons uitbesteden. 

adVIES bIJ dE oRGanISatIE Van EEn InFoRMatIEaVond 
Het energiecafé brengt energiebesparing en duurzame energie tot 
leven. Hiervoor gebruiken wij een aantal praktische onderdelen, zo-
als voorlichting, een quiz, het energiehuis en presentaties van u als 
aanbieder. 

Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw eigen informatieavond. 
Wij geven u vanuit onze jarenlange ervaring tips om uw avond tot een 
succes te maken en de promotie en organisatie van de avond ligt bij 
uzelf.  Op deze manier kost het u weliswaar zelf meer tijd, maar heeft 
u aan ons minder kosten.

uW pRoMotIECaMpaGnE aan onS uItbEStEdEn
Wij kunnen uw bijeenkomst ook op maat maken. Denk aan een 
informatiebijeenkomst, een markt met verschillende aanbieders van 
energiebesparende en duurzame producten, of een themabijeen-
komst, bijvoorbeeld over isolatie of zonne-energie.

De grootte kan variëren. Wij hebben ervaring met bijeenkomsten van 
20 bezoekers tot meer dan 1.000. We kunnen dan, samen met u, ook 
de gehele promotie en communicatie van de bijeenkomst verzorgen, 
bijvoorbeeld met databasemarketing. Hetzelfde geldt voor de opvol-
ging, bijvoorbeeld met een offerteservice.

oVER EnERGIECaFé nEdERland 
Energiecafé Nederland geeft landelijk invulling aan voorlichtings-
activiteiten over energie, energiebesparing, wooncomfort en 
duurzaamheid. Sinds 2010 hebben we meer dan 80 energie-
cafés, bijeenkomsten en besparingscampagnes vormgegeven.

 
Website www.energiecafe.nl
Mail bartvdbosch@energiecafe.info
telefoon 030-288 82 46

energiesCan.nu 

Waarop kan uw opdrachtgever energie besparen in zijn of haar 
woning? Met de Energiescan maakt u het direct inzichtelijk. U kunt de 
Energiescan als bouwer, installateur of architect inzetten:
• om een eerste beeld te krijgen van de energiebesparings-
 mogelijkheden,
• als acquisitietool op uw eigen website.

EEn EERStE bEEld Van EnERGIEbESpaRInGS-
MoGElIJKHEdEn
Om uw opdrachtgever een eerste beeld te geven van de mogelijke 
energiebesparingen kunt u gebruik maken van onze onafhankelijke 
Energiescan. Als u online onze vragenlijst invult brengen wij het hui-
dige verbruik en de bijbehorende kosten in kaart. Op basis van die 
gegevens berekenen wij hoeveel uw opdrachtgever op welke manier 
kan besparen. Zoals op verlichting, isolatie en verwarming. Deze in-
formatie ontvangt u binnen 3 werkdagen van ons in een e-mail. De 
kosten per scan bedragen €30, inclusief BTW.
 
aCquISItIEtool op uW EIGEn WEbSItE 
U kunt de Energiescan ook op uw eigen website plaatsen. De uit-
straling van de scan en de inhoud stemmen we dan volledig op uw 
wensen af. Zo kunt u bijvoorbeeld als installateur een op de installaties 
afgestemde vragenlijst gebruiken. De Energiescan is dan een directe 
service van u aan uw (potentiële) klanten en levert u mogelijk nieuwe 
opdrachten op. De kosten voor het plaatsen van de Energiescan op 
uw eigen site zijn afhankelijk van uw specifieke wensen.

oVER EnERGIESCan.nu
Met de Energiescan willen wij iedereen de mogelijkheid geven om 
inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden. De Energiescan 
is laagdrempelig door de lage kosten en doordat de scan 24/7 
online kan worden ingevuld. De scan staat sinds januari online. 
Inmiddels zijn ongeveer 160 scans uitgevoerd.

Website www.energiescan.nu
Mail Info@energiescan.nu
telefoon 06 - 215 475 79
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eurbanlab

Heeft u als bouwer, architect of ingenieur iets nieuws te bieden? Een 
technische of procesmatige innovatie die u graag bij andere bedrijven, 
gemeenten of corporaties aan de man brengt? Of zóekt u juist naar 
duurzame oplossingen voor uw specifieke project? 

Eurbanlab zet zich in voor de verspreiding en versnelling van duur-
zame innovaties in bouwprojecten binnen Nederland en Europa. Eur-
banlab ondersteunt u in het:
• inzichtelijk maken van de impact van uw duurzame oplossing,
• opbouwen van vertrouwen in uw innovatie,
• binnenhalen van opdrachten,
• verbeteren van uw producten of diensten. 

dE iMpact Van, En HEt VErtrouwEn in, uw duurzaME 
oploSSInG 
Innovatieve oplossingen worden veelal niet (snel genoeg) breed toe-
gepast vanwege onzekerheden over de impact ervan, in combinatie 
met de verwachting van hogere investeringskosten en langere terug-
verdientijden. Eurbanlab heeft een systematische en wetenschappelijk 
onderbouwde beoordelingsmethode ontwikkeld die inzicht geeft in de 
impact en de potentie van duurzame innovaties (producten, techno-
logieën, diensten en systemen). Zo ontstaat meer vertrouwen in deze 
innovatieve oplossingen. 

MEER opdRaCHtEn bInnEnHalEn
Als uw innovatie een hoge impact heeft op duurzaamheid en poten-
tie heeft om toegepast te worden in andere projecten of regio’s, ver-
spreidt Eurbanlab uw succes in een nationaal en Europees netwerk. 
Ook geven we u de mogelijkheid om te adverteren op de Eurbanlab 
website. Daarnaast brengt Eurbanlab uw innovatie gericht onder de 
aandacht bij afnemers van duurzame innovaties (zoals gemeenten en 
woningcorporaties), wanneer zij op zoek zijn naar een duurzame op-
lossing en uw innovatie daaraan kan bijdragen. Zo helpen we u meer 
opdrachten te genereren.

VERbEtEREn Van uW pRoduCtEn oF dIEnStEn 
Heeft u zelf geen innovatie die u verder wilt verspreiden, maar bent u 
juist op zoek naar een duurzame oplossing voor uw specifieke pro-
ject? Eurbanlab heeft een uitgebreide, Engelstalige kennisbibliotheek 
van duurzame innovaties op wijkniveau in Europa. De bibliotheek be-
vat inmiddels meer dan 200 innovaties waar u inspiratie of kennis uit 
op kunt doen voor het verbeteren van uw producten of diensten.

oVER EuRbanlab
Wij hebben inmiddels circa 15 assessments uitgevoerd in Europa 
en zullen de komende maanden nog 10 uitgebreide evaluaties 
gaan uitvoeren. In Nederland trekken ARCADIS, TNO en de Uni-
versiteit Utrecht gezamenlijk de verdere ontwikkeling van Eurban-
lab. Tot op heden zijn er zo’n 20 Europese partners aangesloten 
bij Eurbanlab. In het komende jaar breiden wij het consortium uit 
tot 40 partners, met industriële bedrijven, projectontwikkelaars en 
investeerders als belangrijkste doelgroepen. 

 
Website www.eurbanlab.com
Mail eurbanlab@climate-kic.org / peter.bosch@tno.nl
telefoon 088 866 21 50

ezie 

Moet u bewoners overtuigen dat het verduurzamen van hun woning 
voordeel oplevert? 

De gratis webbased applicatie Ezie geeft snel en eenvoudig inzicht in 
het huidige energieverbruik, uitgedrukt in euro’s. Ezie maakt voor u en 
de bewoner concreet: 
• welke installatietechnische en bouwkundige mogelijkheden er zijn 
 voor energiebesparing,
• welke energiebesparing de bewoner kan realiseren door zijn 
 gebruiksgedrag aan te passen. 

Zo weten u en de bewoner direct met welke maatregelen u het beste 
resultaat geboekt in zijn of haar specifieke situatie. Én kunt u hem of 
haar adviseren over het gebruik van de woning en de aanwezige ap-
paraten. 

InStallatIEtECHnISCHE En bouWKundIGE 
MoGElIJKHEdEn 
Op www.ezie.com start u direct met het invoeren van de relevante 
gegevens over de eigenschappen van de woning en het gedrag van 
de gebruiker. U begint met een paar eenvoudige stappen en kunt de 
gegevens vervolgens zo nauwkeurig invoeren als u zelf wilt. Zo krijgt 
u een steeds betere voorspelling van het werkelijke energiegebruik. 
Door te variëren met de invoer ziet u welke installatietechnische en 
bouwkundige mogelijkheden er zijn voor energiebesparing. 

Om het u en de bewoner nog makkelijker te maken en de resultaten 
nog nauwkeuriger, kan een specialist de woning ook vooraf invoeren, 
zodat de bewoner alleen zijn eigen gebruiksprofiel hoeft in te voeren. 
Ook kunnen wij uw specifieke renovatiepakket(ten) in Ezie zetten, zo-
dat het effect direct zichtbaar wordt en de bewoner door middel van 
de unieke analysemodule concrete besparingstips op maat krijgt.

EnERGIEbESpaRInGSMoGElIJKHEdEn dooR andER 
GEbRuIK 
Anders dan andere applicaties houdt Ezie rekening met het gedrag 
van de bewoner. Welke apparaten bevinden zich in de woning en hoe 
worden deze gebruikt? Is de bewoner overdag thuis of niet, hoe vaak 
staat de wasdroger aan, hoe hoog staat de thermostaat? 

Inzicht in het gedrag van de bewoner geeft u een realistischer beeld 
van het mogelijke effect van uw oplossingen. En biedt u handvatten 
om de bewoner van een gedegen advies te voorzien in het gebruik 
van de woning. Daarmee levert u extra service en toegevoegde waar-
de als opdrachtgever.

oVER EZIE
Ezie is de ideale tool om te helpen bij het verlagen van het wer-
kelijke energiegebruik. Ezie is ontwikkeld door DPA Cauberg-
Huygen.

Website www.ezie.com
Mail info@ezie.com
telefoon 038 – 4221411

kleur uw gemeente groen

Wilt u met de bewoners en bedrijven in uw gemeente in contact 
komen over energiebesparing?  

Kleur uw Gemeente Groen richt zich op het energiezuiniger maken 
van bestaande particuliere woningen. Het is een aanpak met gemeen-
ten, burgers, bedrijven en intermediaire organisaties.

Door mee te doen met Kleur uw Gemeente Groen kunt u als bouwer, 
installateur of onderaannemer:
• samenwerkingspartners vinden,
• in gesprek komen met geïnteresseerde woningeigenaren,
• onderdeel uitmaken van een gerichte, lokale aanpak.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn
Kleur uw Gemeente Groen wil het energie besparen met een gestruc-
tureerde aanpak bij particuliere woningeigenaren op de kaart te zetten. 
Dat begint met een inventarisatie: via de website www.energielabel-
atlas.nl krijgt iedereen een beeld van de indicatieve en gecertificeerde 
energielabels van de woningen in de omgeving. Op eenvoudige wijze 
kunnen woningeigenaren de woninggegevens aanpassen om het 
indicatieve energielabel actueel te maken. Dit levert in 90% van de 
gevallen een betrouwbaar resultaat. 

Vervolgens worden, op basis van dit energielabel en andere criteria, 
straten of wijken gekozen waarin woningeigenaren actief worden be-
naderd. Deze woningeigenaren krijgen allemaal een digitaal Woning-
dossier (www.woningdossier.nl), dat is gekoppeld aan de energiela-
belatlas en de aangesloten aanbieders. Als er concrete interesse is, 
worden bewoners geholpen om, via Meer Met Minder, in contact te 
komen met kwalitatieve aanbieders en om samen, als collectief, ener-
giebesparende maatregelen te treffen.

Door al in een vroeg stadium actief betrokken te zijn bij Kleur uw Ge-
meente Groen komt u in contact met uw gemeente, burgers, andere 
bedrijven en intermediaire organisaties. Zo kunt u mogelijk collectieven 
vormen of gezamenlijke aanbiedingen samenstellen voor particuliere 
woningeigenaren.

In GESpREK KoMEn MEt GEïntERESSEERdE 
WonInGEIGEnaREn
U kwalificeert zich in deze aanpak door u aan te sluiten bij Meer Met 
Minder. Kleur uw Gemeente Groen verwijst geïnteresseerde bewoners 
dan naar u door. Het Meer Met Minder Aanbiederschap wordt gekop-
peld aan een erkenningsregeling, dat als keurmerk gaat fungeren in de 
markt. Bewoners hebben daarmee extra zekerheid dat u staat voor 
uw deskundigheid en goede dienstverlening.

oVER KlEuR uW GEMEEntE GRoEn
Kleur uw Gemeente Groen is een samenwerking tussen 
Bouwend Nederland, Meer Met Minder, Milieufederaties, Bouw-
garant, de Duurzame Energiekoepel, de stichting Energieke 
Regio en Rabo Nederland. 

 
Website www.meermetminder.nl en www.energielabelatlas.nl
Mail zakelijk@meermetminder.nl 
telefoon 0900 - 6337638

marktplaats duurzaam 
bouwen 
Wilt u meer naamsbekendheid opbouwen in de regio Rijnmond en 
makkelijker in contact komen met potentiële klanten en samen-
werkingspartners?

Met de Marktplaats Duurzaam Bouwen kunt u als adviseur (EPA, 
MVO, bouwkundig, installaties) of als aannemer, installateur, lood-
gieter, schilder of andere verwerker uit de regio Rijnmond:
• uw bedrijf profileren,
• concrete nieuwe opdrachten binnenhalen,
• duurzame samenwerkingspartners vinden.

pRoFIlEREn En ConCREtE nIEuWE opdRaCHtEn 
bInnEn HalEn 
De Marktplaats Duurzaam Bouwen helpt particulieren bij het selecte-
ren van de beste en de meest efficiënte (totaal-) oplossingen. Indivi-
duele particulieren of collectieven van bewoners krijgen van de Markt-
plaats onafhankelijk en deskundig advies voor het verduurzamen van 
hun woning. Zodra zij besluiten maatregelen uit te willen voeren, zoals 
het aanbrengen van vloerisolatie of het plaatsen van een nieuwe ketel, 
vragen wij aangesloten ondernemers een offerte uit te brengen voor 
die werkzaamheden.

Door u aan te melden bij de Marktplaats Duurzaam Bouwen komt u 
met foto, bedrijfslogo en omschrijving op onze website te staan, zo-
dat u gevonden kunt worden door potentiële klanten. Wanneer wij u 
vragen een offerte uit te brengen voor een project kunt u een concrete 
nieuwe opdracht binnenhalen.

duuRZaME SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn 
In de uitvoering kent verduurzaming van woningen nog vele drempels 
en belemmeringen. Zo wordt werkelijke verduurzaming pas gereali-
seerd bij nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines. 
Wij stimuleren bedrijven om in collectieven samen te werken en het 
gemeenschappelijk belang voorop te stellen. Via de Marktplaats bren-
gen wij lokale partijen met elkaar in contact om duurzame samenwer-
kingen aan te gaan.

oVER dE MaRKplaatS duuRZaaM bouWEn
De Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen is een initiatief van 
de gemeenten van de Stadsregio Rotterdam en het Innovatie 
Centrum Duurzaam Bouwen. De ambitie van de Marktplaats is 
het stimuleren van de lokale economie en een duurzame ver-
snelling teweeg brengen voor gebouw en gebruiker in de regio. 
We hebben nu een paar honderd huizen en een tiental VVE’s 
geïnventariseerd, waar de komende tijd verduurzaming in gang 
wordt gezet. 

Website www.mpdubo.nl
Mail info@mpdubo.nl
telefoon 010 - 462 62 02
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meer met minder

Ziet u veel kansen in de markt voor energiebesparing, maar zoekt u 
nog naar manieren om in contact te komen met potentiële klanten?

Het landelijke netwerk Meer Met Minder helpt bedrijven die energie-
besparende maatregelen uitvoeren om beter zichtbaar te worden en 
biedt ondersteuning om succesvol te opereren. Door lid te worden 
van Meer Met Minder helpen wij u als bouwer, installateur of onder-
aannemer om:
• beter vindbaar te worden,
• u te profileren als energiebesparingsspecialist,
• samenwerkingspartners te vinden,
• makkelijker in gesprek te komen met geïnteresseerde 
 woningeigenaren.
Het resultaat: u haalt makkelijker nieuwe opdrachten binnen.

bEtER VIndbaaR WoRdEn
Wij stimuleren de vraag naar energiebesparende maatregelen door 
consumenten via verschillende kanalen te wijzen op de voordelen van 
energiebesparing. Daarnaast bent u als Meer Met Minder-aanbieder 
goed vindbaar en kunt u gebruik maken van onze online hulpmiddelen 
en promotiematerialen. U maakt daarnaast deel uit van het netwerk 
van Meer Met Minder-bedrijven, die elkaar inschakelen bij opdrachten.

u pRoFIlEREn alS EnERGIEbESpaRInGSSpECIalISt
Het Meer Met Minder Aanbiederschap wordt binnenkort gekoppeld 
aan een erkenningsregeling, dat als keurmerk gaat fungeren in de 
markt. Klanten hebben daarmee extra zekerheid dat u staat voor uw 
deskundigheid. Wij bieden u daarnaast opleidingen op het gebied van 
klantbenadering, advisering en samenwerking, zodat u uw rol als spe-
cialist optimaal kunt vervullen.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn
We organiseren regelmatig workshops en netwerkbijeenkomsten in 
het land, met als doel u te helpen partners te vinden, zodat u maat-
werk kunt aanbieden aan woningeigenaren.

MaKKElIJKER In GESpREK KoMEn MEt 
GEïntERESSEERdE WonInGEIGEnaREn
Meer Met Minder biedt u een aantal handige tools die het u gemak-
kelijk maken om klanten te werven en met klanten te communiceren. 
Zoals het Woningdossier, dat woningeigenaren kunnen gebruiken om 
maatwerkadvies, Energielabel en offertes voor energiebesparende 
maatregelen op te vragen bij Meer Met Minder-aanbieders. Of de 
Energiesubsidiewijzer. Met deze tool kunt u voor elke provincie en ge-
meente nagaan welke subsidiemaatregelen en financieringsmogelijk-
heden er zijn op het gebied van energiebesparing. Zo kunt u uw klant 
hierover optimaal adviseren.

oVER MEER MEt MIndER
Meer Met Minder is een gezamenlijk initiatief van de Rijks-
overheid, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Er zijn inmiddels 
meer dan 500 Meer Met Minder-aanbieders actief. 

 
Website www.meermetminder.nl
Mail zakelijk@meermetminder.nl 
telefoon 0900 - 6337638 

plugwise 

Wilt u particulieren helpen om actueel en nauwkeurig inzicht te krijgen 
in het energieverbruik in hun woning? Dat kan met Plugwise. 

Plugwise geeft inzicht in het energieverbruik en helpt uw klant om in 
korte tijd de energierekening te verlagen. Met Plugwise realiseert u 
volledige controle en een onbezorgd, duurzaam en betaalbaar huis-
houden, zonder dat uw klant hier zelf iets voor hoeft te doen. 

Met Plugwise kunt u:
• als bouwer of installateur snel inzicht krijgen in de mogelijkheden 
 voor energiebesparing,
• als bouwer een ervaren installateur vinden voor de installatie 
 van een Plugwise systeem,
• als installateur nieuwe opdrachten binnenhalen en projecten 
 uitvoeren via Plugwise.

SnEl InZICHt In dE MoGElIJKHEdEn VooR 
EnERGIEbESpaRInG
Plugwise registreert het totale energieverbruik via de slimme elektrici-
teitsmeter in de meterkast, én het energieverbruik per apparaat. Als 
bouwer of installateur heeft u zo snel inzicht in de mogelijkheden voor 
energiebesparing. 

Via de Plugwise software en mobiele applicatie krijgt uw klant vervol-
gens niet alleen inzicht in het totale energieverbruik, maar kan hij of 
zij ook actie ondernemen door apparatuur automatisch of handmatig 
in- en uit te schakelen. Inzicht in temperatuur en de luchtvochtigheid 
maakt controle over het binnenklimaat van de woning mogelijk. De 
Plugwise solar app biedt inzicht in de prestaties van de bij uw klant 
geplaatste zonnepanelen, evenals het financiële rendement van deze 
duurzame investering.

Het Plugwise systeem is modulair toepasbaar en eenvoudig te imple-
menteren tegen lage kosten. Bovendien verhoogt het systeem woon- 
en werkcomfort door energiebesparing en de behoeften van uw klant 
feilloos te integreren. 

EEn ERVaREn InStallatEuR VIndEn
Voor een aantal producten is installatie door een gecertificeerde instal-
lateur vereist. Via Plugwise vindt u er een die dit voor u kan doen.

nIEuWE opdRaCHtEn bInnEnHalEn VIa pluGWISE
Wilt u als installateur gaan werken met Plugwise? Neem dan contact 
met ons op via onderstaande contactgegevens. 

oVER pluGWISE
Plugwise ontwerpt, ontwikkelt en produceert sinds 2006 draad-
loze energie management- en controle systemen. Doel: de ge-
bouw efficiëntie en duurzaamheid vergroten. Wij beschikken over 
een volledig geautomatiseerde hightech productie in Eindhoven, 
werken samen met diverse internationale distribiteurs en zijn in-
middels gevestigd in Duitsland en Australië. 

Website www.plugwise.com
Mail info@plugwise.com
telefoon 0252-433070

raab’s renovatiehuis

Wilt u als bouwer snel en overzichtelijk inzicht in de mogelijkheden 
voor energiebesparing bij renovatie van een individuele woning? 
Binnen het budget van uw opdrachtgever? Dat kan met Raab’s 
Renovatiehuis.

De gratis online tool Raab’s Renovatiehuis helpt u om:
• een totaaladvies op te stellen,
• een gedegen advies te presenteren aan uw opdrachtgever,
• gericht in te kopen.

EEn totaaladVIES opStEllEn
Zodra u het huidige energielabel van de woning van uw opdracht-
gever heeft bepaald, kunt u met Raab’s Renovatiehuis spelenderwijs 
bepalen welke labelsprong voor uw opdrachtgever reëel haalbaar is. 
Daarna geeft de tool u de mogelijkheden voor materialisatie voor het 
na-isoleren van de vloer, de gevel en het dak en worden de materiaal-
kosten inzichtelijk. De tool kijkt ook naar het opwaarderen van de ke-
tel, de boiler en het glas en of er financierings- en subsidieregelingen 
van toepassing zijn.

EEn GEdEGEn adVIES pRESEntEREn
Raab’s Renovatiehuis geeft u snel en overzichtelijk antwoord op wat 
haalbaar is binnen het beschikbare budget. Zo kunt u uw opdrachtge-
ver een gedegen advies presenteren. Doordat de tool een materialen 
wizzard bevat die specifiek aangeeft welke materialen u nodig heeft 
om uw doelstelling te behalen, kunnen we garanderen dat u de label-
doelstelling daadwerkelijk haalt. 

Uniek daarbij is dat wij met Greenworks een duidelijk herkenbaar as-
sortiment groene producten aanbieden. Zo kunt u bewust kiezen voor 
duurzame producten, die zeker niet altijd duurder zijn dan traditionele 
producten!

GERICHt InKopEn
Doordat de tool zo specifiek is over de benodigde materialen kunt u 
ook heel gericht inkopen. In totaal bevat de tool bijvoorbeeld tientallen 
typen isolatiemateriaal voor het dak. Als u de woning wilt opwaarde-
ren naar A+ blijven daar echter maar 4 of 5 typen van over. Zo weet 
u precies wat u in moet kopen. U bent vervolgens vrij in waar u dat 
doet. Gebruik van onze gratis tool verplicht u niet om ook bij ons uw 
materialen af te nemen.

oVER Raab’S REnoVatIEHuIS
Op dit moment kunt u Raab’s Renovatiehuis op onze website 
gebruiken. We onderzoeken de mogelijkheid om de tool op uw 
eigen website aan te bieden, zodat u daarmee ook nieuwe klan-
ten aan kunt trekken. 

 
Website www.raabsrenovatiehuis.nl
Mail gerhard.hospers@raabkarcher.nl
telefoon 013-4580000

reCreate 

Wilt u uw klanten in de gelegenheid stellen om echt de juiste keuzes 
te maken? Door ze letterlijk een beeld te geven van wat ze krijgen? 

De woningconfigurator en visualisatie apps van Recreate bieden u als 
bouwer de mogelijkheid om:
• uw klant de woning zelf te laten samenstellen,
• het uiteindelijke resultaat van elke keuze vooraf in 3D te 
 visualiseren.

De woningconfigurator en visualisatie apps tonen de woning niet op 
een plat scherm, zoals bij andere configuratoren. Met behulp van aug-
mented en virtual reality ziet uw klant een projectie van zijn huis op 
schaal, in 3D. Zo kunt u op of in de woning de beleving voor de eind-
gebruiker vergroten. Het resultaat: uw klant kan een goede afweging 
maken, weet wat hij krijgt en neemt daardoor sneller de beslissing om 
aan de slag te gaan. 

uW Klant dE WonInG ZElF latEn SaMEnStEllEn
Een nieuwe, energiezuinigere keuken of badkamer, nieuwe wanden, 
een nieuw dak. Zolang uw klant zich geen beeld kan vormen van de 
mogelijkheden en hoe dat eruit zal zien is het voor hem moeilijker om 
de knoop door te hakken. Met de woningconfigurator van Recreate 
beschikt u als bouwer over uw eigen catalogus, met opties die ge-
schikt zijn voor de betreffende woning. Zo kan uw klant ‘spelen’ met 
de mogelijkheden. Wel of geen dakkapel, een douche en een bad of 
alleen een douche, wel kastjes aan de muur of alleen een plank?

HEt uItEIndElIJKE RESultaat Van ElKE KEuZE VooRaF 
In 3d VISualISEREn 
Door uw opties in de woningconfigurator op het ‘kale’ huis te plaatsen 
en de bijbehorende app te openen op uw smartphone of tablet, 
verschijnt op tafel een schaalmodel van de woning in 3D. Zo ziet uw 
klant precies welke opties visueel welk effect hebben. Door in 3D 
bijvoorbeeld de nieuwe gevel over de oude te leggen, kunt u er vanuit 
alle hoeken naar kijken. Dat maakt het maken van keuzes vele malen 
makkelijker, omdat uw klant de nieuwe gevel al in 3D kan beleven. 

oVER RECREatE 
Recreate heeft de woningconfigurator en visualisatie apps ont-
wikkeld voor bouwbedrijf BJW Wonen en kan deze aanpassen 
naar uw eisen en wensen. 

Website www.recreate.nl
Mail info@recreate.nl
telefoon 0546-789110
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reimarkt

Reimarkt is de eerste on- en offline winkel in Nederland waar par-
ticulieren duurzaam wonen kunnen kopen. Bij Reimarkt liggen kant 
en klare oplossingen in de schappen, van dubbel glas tot notaloze 
woningen, waarbij de particulier direct ziet wat een oplossing kost en 
wat het oplevert. 

Met Reimarkt kunt u als lokaal of regionaal opererende bouwer,
installateur, architect of ingenieur:
• nieuwe opdrachten binnenhalen,
• input krijgen om uw aanbod te verbeteren,
• nieuwe producten of diensten testen in de markt,
• kosten besparen.

nIEuWE opdRaCHtEn bInnEnHalEn
Door uw aanbod via Reimarkt letterlijk in de schappen te leggen (win-
kel en pop-up voorbeeldwoningen) kunnen wij het snel aanbieden aan 
de particulier. Wij investeren in online en offline marketing en commu-
nicatie, maken besparingsberekeningen van uw aanbod en advise-
ren de consument over subsidiemogelijkheden. Als de klant de keuze 
heeft gemaakt voor uw product of dienst verkopen wij het direct voor 
u. Wij organiseren voor u dus het verkooptraject. U pakt vervolgens 
de uitvoering op.  

Input KRIJGEn oM uW aanbod tE VERbEtEREn
In de winkel krijgen wij directe reacties van klanten op uw producten 
en diensten. Op basis van die feedback heeft u concrete input om uw 
producten en diensten (nog) beter af te stemmen op de behoefte in 
de markt. 

nIEuWE pRoduCtEn oF dIEnStEn tEStEn In dE MaRKt 
Heeft u een slimme innovatie of een nieuwe service? Door het directe 
contact dat wij hebben met klanten in onze winkel kunnen wij meteen 
peilen in hoeverre er behoefte bestaat aan uw nieuwe aanbod. 

KoStEn bESpaREn
Reimarkt standaardiseert het aanbod op woningtype, waarmee we 
het offertetraject vereenvoudigen. Hiermee maken we de gewenste 
efficiency-slag op alle vlakken van de productontwikkeling (offerte, in-
houd, inkoop, uitvoering). Zo besparen we ook voor u op de kosten.

oVER REIMaRKt
Reimarkt is een initiatief van verschillende marktpartijen en een 
plek die de markt activeert om producten en diensten te leveren 
waar consumenten op zitten te wachten. Wij brengen kansen on-
der de aandacht, maken de problemen duidelijk en bieden direct 
goede oplossingen. De eerste winkels worden in mei geopend in 
Enschede en Bergen op Zoom.

 
Website www.reimarkt.nl
Mail ellen@reimarkt.nl
telefoon 050-3132681

rekenmodel beng2020 

Energie besparen in een individuele woning? Met BENG2020 krijgt u: 
• alle mogelijke ingrepen helder op een rij,
• direct inzicht in de effecten per ingreep,
• een nauwkeurig en op maat gemaakt overzicht.

Met BENG2020 kunnen bouwers, installateurs of architectenbureaus 
gebouwrenovaties doorrekenen. Kennis van zowel de bouwkundige, 
installatietechnische als bedrijfskundige elementen van een renovatie 
is een vereiste om het rekenmodel goed toe te kunnen passen.

allE MoGElIJKE InGREpEn HEldER op EEn RIJ
Bij de verduurzaming of renovatie van een woning wilt u onderbouwd 
kunnen kiezen uit de mogelijkheden om energie te besparen. En u wilt 
uw opdrachtgever helder inzicht verschaffen. Welke veranderingen 
leveren de hoogste energiebesparing tegen de laagste kosten? Met 
welke ingrepen beantwoordt u het beste aan zijn eisen? 

BENG2020 zet alle opties én de effecten van die opties duidelijk op 
een rij. Of het nu gaat om gevelrenovatie, warmteterugwinning, zon-
nepanelen, triple-glas of een warmtepomp. Zo kunt u snel de beste 
keuze maken. 

dIRECt InZICHt In dE EFFECtEn pER InGREEp
Uniek is dat BENG2020 inzichtelijk maakt hoe de toekomstige ener-
gierekening van uw opdrachtgever eruit gaat zien, per combinatie van 
ingrepen die u selecteert. U kunt de effecten daarnaast snel doorre-
kenen naar terugverdientijden, netto-contante-waarden van de inves-
tering en CO2-emissie. Als u het model van de woning in het systeem 
heeft ingevoerd, heeft u binnen een uur alle opties op een rij.

EEn nauWKEuRIG En op Maat GEMaaKt oVERZICHt
BENG2020 onderscheidt zich van andere rekenmodellen in zijn nauw-
keurigheid. Veel rekenmodellen versimpelen de werkelijkheid. Zij tel-
len bijvoorbeeld de wisselingen in het klimaat niet mee. Of dat een 
woning in Groningen staat of in Maastricht, beschut of juist in de volle 
wind. Het resultaat daarvan is dat de gegevens niet meer kloppen. 
BENG2020 neemt al deze invloeden wel (vereenvoudigd) en biedt 
daarmee een op maat gemaakt inzicht in de mogelijkheden om ener-
gie te besparen in een individuele woning.

oVER bEnG2020
BENG2020 is door Evanston Consulting medeontwikkeld tijdens 
een Agentschap NL - innovatieproject. Daarbij zijn 14 gebouw-
ontwerpers opgeleid in het gebruik van BENG2020. Meer dan 
90% van hen was (zeer) enthousiast over de praktische gebruiks-
mogelijkheden. Evanston Consulting levert training en opleiding 
en de licentie voor het gebruik van BENG2020.

Website www.evanstonconsulting.com
Mail info@evanstonconsulting.com
telefoon 087 - 87 66 132

save nederland

Het doel van Save Nederland, een landelijke franchiseformule, is één 
betrouwbaar loket bieden aan particulieren voor de renovatie en ver-
duurzaming van hun woning. 

Met Save Nederland kunt u als bouwer (en hoofdaannemer):
• particulieren een goede nachtrust bezorgen, 
• meer opdrachten binnenhalen,
• kosten besparen.

paRtICulIEREn EEn GoEdE naCHtRuSt bEZoRGEn 
Wanneer particulieren nu gaan kijken hoe ze kunnen verduurzamen 
zien ze al snel door de bomen het bos niet meer. Hoe weten ze welke 
partij voor hen de beste oplossing heeft? Welke partij is betrouwbaar, 
levert goed werk, boekt het optimale resultaat?

Save Nederland biedt de oplossing met één betrouwbaar loket voor 
de renovatie en verduurzaming van afzonderlijke woningen. Alleen 
bouwbedrijven (hoofdaannemers) die door klanten worden beoor-
deeld met een 8 of hoger kunnen franchisenemer worden bij Save. Zo 
weten particulieren dat ze goed zitten en kunnen ze ’s avonds met een 
gerust hart in slaap vallen.

MEER opdRaCHtEn bInnEn HalEn
Met Save Nederland kunt u als bouwer meer opdrachten binnenhalen. 
Wij bouwen aan een sterk merk waar consumenten graag mee in zee 
gaan. Alle activiteiten vinden plaats onder één label, ook de uitvoe-
ring. Wij halen gezamenlijk, als franchiseformule, nieuwe opdrachten 
binnen en zetten deze naar u als franchisenemer door. Scoort u op 
klanttevredenheid hoger dan een 8? Dan krijgt u meer werk. Want hoe 
tevredener de klanten, hoe groter het stuk van de koek.

KoStEn bESpaREn 
Binnen Save Nederland concurreren we niet met elkaar op prijs of 
op kwaliteit. We werken met vaste prijzen die zijn gebaseerd op lan-
delijke gemiddelden. En we werken met een standaard assortiment 
aan maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat we enkel concurreren op 
klanttevredenheid. 

Door u als franchisenemer aan te sluiten bij Save Nederland:
• Bespaart u 5% op uw calculatiekosten.
• Heeft u geen kosten voor marketing en sales.
• Kunt u 15-20% besparen doordat faalkosten worden 
 geminimaliseerd.

De kosten voor deelname aan Save Nederland verdient u al terug in de 
besparing op uw calculatie. 

oVER SaVE nEdERland
Save Nederland is ontwikkeld voor de renovatie van 40.000 wo-
ningen in Enschede. In de loop van 2014 opent Save haar deuren 
ook in andere plaatsen. 

 
Website www.savenederland.nl
Mail info@savenederland.nl
telefoon 0294-450 585

slim wonen met energie 

Wilt u als adviseur of uitvoerende partij uit de provincie Fryslan, 
Groningen of Drenthe integraal samenwerken met andere bedrijven? 
De vereniging SLIM wonen met energie helpt u om:
• samenwerkingspartners te vinden,
• makkelijker nieuwe opdrachten binnen te halen,
• uw aanbod naar de klant te verbeteren.

SaMEnWERKInGSpaRtnERS VIndEn
Twee typen consortia kunnen lid worden van de vereniging SLIM 
wonen met energie:

onafhankelijke adviesconsortia (maatwerkadviseurs, financieel 
adviseurs, et cetera). Deze consortia zijn niet verbonden aan een uit-
voerende marktpartij. Daarmee kunnen zij woonconsumenten echt 
onafhankelijk adviseren.

uitvoerende consortia: hierin werken meerdere bedrijven integraal 
samen bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. In deze 
consortia zitten in ieder geval een bouwbedrijf, een installateur en een 
isolatiebedrijf. Veelal aangevuld met bijvoorbeeld glaszetters en/of le-
veranciers van zonnepanelen.

Alleen consortia kunnen lid worden van de vereniging SLIM wonen 
met energie. U kunt zich wel aanmelden als individuele partij. Wij hel-
pen u dan om samenwerkingspartners te vinden. 

MaKKElIJKER nIEuWE KlantEn VIndEn
Als lid van de vereniging SLIM wonen met energie lift u mee op onze 
marketingcampagne en krijgt u een eigen pagina op www.slimwonen-
metenergie.nl. Zo bent u beter vindbaar en voor de consument her-
kenbaar als expert. U krijgt daarnaast concrete leads via ons netwerk 
en onze status als preferred supplier van een groot aantal noordelijke 
gemeenten. 

uW aanbod naaR dE Klant VERbEtEREn
SLIM wonen met energie richt zich op bedrijven die werkelijk integraal 
willen samenwerken. Dat betekent: de klant heeft altijd één centraal 
aanspreekpunt en krijgt één factuur voor alle werkzaamheden. U 
treedt als consortium als één man naar voren en mag daarmee (als 
u tevens lid bent van uw brancheorganisatie) ook het keurmerk SLIM 
wonen met energie dragen. Doordat u alle disciplines vertegenwoor-
digd, kunt u uw integrale aanbod optimaal afstemmen op de behoefte 
van de klant en gaan woningbezitters ook sneller investeren.

oVER SlIM WonEn MEt EnERGIE
De vereniging SLIM wonen met energie kent momenteel 17 
deelnemende consortia (130 bedrijven), is preferred supplier van 
10 noordelijke gemeenten en heeft honderden projecten in 
uitvoering.

Website www.slimwonenmetenergie.nl
Mail manager@slimwonenmetenergie.nl
telefoon 06-1151 5336
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klanten vinden en binden 
(stiChting kuub)
Hoe vindt u als bedrijf of consortium geïnteresseerde particulieren voor 
uw dienst of product? Hoe maakt u van hen potentiële klanten die een 
offerte aanvragen? Hoe zorgt u ervoor dat ze ook daadwerkelijk met u 
zaken gaan doen? En hoe creëert u binding, zodat uw klanten u gaan 
aanbevelen bij andere particulieren?

MaaK Van GEïntERESSEERdEn daadWERKElIJK 
KlantEn
In de gemeenten Leeuwarden, Groningen en in de provincie Drenthe 
heeft de Stichting KUUB voor het project ‘SLIM wonen met energie’ 
samen met overheden en de regionale bouw- en vastgoedsector tools 
ontwikkeld die ondernemers helpen om van geïnteresseerde particu-
lieren, klanten te maken die u aanbevelen. 

Wij bieden deze kennis en tools nu aan, aan (consortia van) archi-
tecten, ingenieurs, bouwers, installateurs en onderaannemers in heel 
Nederland.

Wat IS ER ontWIKKEld En Kan dooR u WoRdEn 
toEGEpaSt?
• Klantrelatiebeheersysteem (CRM) gebaseerd op de 7 fases in de 
 ‘klantreis’ van consumenten.
• Werkprotocollen voor een backoffice (hoe stimuleer je mensen 
 een offerte aan te vragen).
• Database met GIS applicatie, waarmee u beleid en acquisitie 
 (focus marktbewerking) in kunt richten.
• Database met GIS applicatie, die als basis kan dienen voor 
 productontwikkeling (referentiewoningen).
• Aanpak voor Facebook en emailmarketing om kosteneffectief 
 op doelgroepen te adverteren.
• Quickscan energiebesparing met rapportagemodule, al ingevuld 
 met BAG gegevens.
• Diverse communicatiemiddelen (website, consumentvriendelijke 
 checklists voor het aanvragen en beoordelen van offertes, 
 uitvoering, financiering).

Met de combinatie van deze middelen brengt u de juiste informatie, 
op het juiste moment, bij de juiste persoon. Het resultaat: meer of-
ferteaanvragen, meer opdrachten en meer klanten die u aanbevelen.

oVER SoCIal MaRKEtInG Van StICHtInG Kuub
Wij zien dat klanten van geactiveerd, bewust, via geadviseerd, 
naar de uitvoering ‘gebracht’ kunnen worden. In één gemeente 
hebben we inmiddels 25.000 huishouden bereikt, circa 7.500 
huishoudens geactiveerd, 1.500 klanten gegenereerd, 750 war-
me klanten aan ons gebonden en 250 woningbezitters bevinden 
zich nu daadwerkelijk in de uitvoeringsfase. 

 
Website www.kuub.info
Mail marco@kuub.info
telefoon 06 41461391

thuisbaas 

Wilt u particulieren helpen bij het maken van de overstap naar het 
gebruik van hernieuwbare energie? 

95% van de Nederlandse huishoudens zijn voor hun verwarming en 
warme water afhankelijk van gas. Thuisbaas helpt particulieren deze 
fossiele brandstof te vervangen door duurzame alternatieven. Daar 
hebben we uiteraard ook goede adviseurs en installateurs bij nodig. 
Met Thuisbaas:
• kunt u als vooroplopende e-installateur concrete leads genereren,
• kunt u als bouwer de beste installateurs vinden in uw regio.

alS E-InStallatEuR ConCREtE lEadS GEnEREREn
Thuisbaas helpt particulieren het heft in eigen hand te nemen én kos-
ten te besparen. Dat doen we door te zoeken naar nieuwe vormen van 
verwarmen, aangedreven door hernieuwbare energie. Wij selecteren 
daarbij de beste producten, adviseurs en installateurs en maken af-
spraken over de prijzen, de kwaliteit, service en garanties. 

Het eerste innovatieve product waarvoor wij aandacht vragen is in-
fraroodverwarming. Wij koppelen daarbij de fabrikant direct aan de 
particulier en verwijzen de particulier door naar de beste installateurs. 
Wilt u via deze weg als e-installateur concrete leads ontvangen? Als 
u zich aanmeldt nemen wij contact met u op. Als u aan de door ons 
gestelde eisen voldoet nemen wij u op in ons netwerk.

alS bouWER dE bEStE InStallatEuRS VIndEn In uW 
REGIo
ThuisBaas werkt aan een landelijk dekkend netwerk van bekwame en 
betrouwbare professionals. Dit netwerk staat op onze website en zal 
blijven groeien. Zoekt u als bouwer een goede installateur in uw regio, 
dan vindt u deze op onze site.

oVER tHuISbaaS
ThuisBaas is een maatschappelijk initiatief, opgericht door 
Urgenda. Urgenda wil de aarde leefbaar houden en streeft naar 
een samenleving die in 2030 een duurzame energievoorzie-
ning heeft, zonder gebruik van olie, kolen en gas. ThuisBaas is 
onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Website www.thuisbaas.nl
Mail info@thuisbaas.nl
telefoon 020 – 33 00 566

woningCheCklist

Wilt u een beter en diepgaander gesprek aangaan met uw klant over 
de kwaliteitsverbetering van zijn of haar woning? Zodat u mogelijk ook 
een substantiëlere opdracht verwerft? 

Met de WoningChecklist maakt u samen de kwaliteiten van de woning 
meetbaar inzichtelijk. Zo kunt u als bouwer, installateur of onderaan-
nemer:
• uw klant goed informeren over de mogelijkheden voor gezond 
 en comfortabel wonen,
• de integrale vraag naar boven halen, waarmee u de klant echt 
 verder helpt.

Met behulp van de WoningChecklist kunt u beter communiceren met 
uw klant. En met een goed geïnformeerde klant is het eenvoudiger om 
goede afspraken te maken.

uW Klant GoEd InFoRMEREn oVER dE MoGElIJKHEdEn 
Particulieren hebben veelal geen idee van de mogelijkheden om hun 
woning comfortabeler, gezonder, toegankelijker en energiezuiniger te 
maken. Om uw klant hiervan bewust te maken biedt www.woning-
checklist.nl u een uitgebreide vragenlijst die u eenvoudig download en 
als leidraad kunt gebruiken voor het gesprek met uw klant. Het geeft 
u de mogelijkheid om uw klant, op het moment dat u wordt ingescha-
keld, te laten zien wat er nog meer kan. Bijvoorbeeld door bij een 
lekkage aan het dak de mogelijkheid te bespreken om het dak direct 
(beter) te isoleren of zonnepanelen aan te brengen.

dE IntEGRalE VRaaG naaR boVEn HalEn
Doordat de WoningChecklist de kwaliteiten van de woning meetbaar 
inzichtelijk maakt kunt u uw klant beter adviseren. U bent bijvoorbeeld 
ingeschakeld om zonnepanelen aan te brengen, maar aan de hand 
van de vragenlijst blijkt dat uw klant een verouderde HR ketel heeft 
en dat dakisolatie ontbreekt. Op zulke momenten kunt u gezamenlijk 
bespreken wat de beste weg is om optimaal resultaat te behalen. 

oVER dE WonInGCHECKlISt 
De WoningChecklist is, in opdracht van Agentschap.nl en 
Projectgroep DEPW, ontwikkeld door De Haas & Partners, 
samen met W/E adviseurs en het reclamebureau Everybody likes 
Penguins. Bij de implementatie van de WoningChecklist gaat 
VACpunt Wonen een belangrijke rol vervullen. 

De WoningChecklist komt binnenkort ook beschikbaar op maat, 
zodat u de vragenlijst in gebruikt kunt nemen met uw eigen logo. 
Wij vragen u dan om een jaarlijkse financiële bijdrage, waarmee 
wij de website periodiek kunnen actualiseren.

 
Website www.woningchecklist.nl
Mail frans@dehaasenpartners.nl
telefoon 070-7370691

woonConneCt 

Wilt u uw integrale renovatie-oplossing aanbieden aan een grote 
groep woningbezitters in uw regio? Waarbij u nog steeds maatwerk 
levert aan elke afzonderlijke woningbezitter? Dat kan met de woning-
configurator van WoonConnect.

Via een interactieve WoonConnect website kunt u als bouwer, instal-
lateur of architect afzonderlijk of in collectief verband:
• beter gevonden worden door potentiële klanten,
• tijd besparen in het offertetraject en de werkvoorbereiding.

GEVondEn WoRdEn dooR potEntIëlE KlantEn
WoonConnect creëert lokale platforms, waarbij we 3D modellen van 
bestaande woningen uit de omgeving invoeren in onze woningconfi-
gurator. Woningbezitters kunnen dan zelf online gaan testen en uitpro-
beren. Een dakkapel, aanbouw of complete woningrenovatie? Ze zien 
direct welke veranderingen welk effect hebben op het energieverbruik, 
het beeld, het wooncomfort, de ruimte en de kosten.

Wanneer u uw producten en/of diensten laat opnemen in WoonCon-
nect, nemen we deze als optie voor de woningbezitter mee in de 
configurator. Dit kan variëren van losse bouwproducten tot complete 
oplossingen zoals aanbouwen, dakkapellen, renovatieconcepten en 
duurzame energie oplossingen. Ook de diensten voor het aanbren-
gen en onderhouden van deze producten kunnen wij opnemen in het 
systeem. Zo wordt u sneller gevonden door woningbezitters die al 
daadwerkelijk op zoek zijn naar de oplossing die u biedt.
 
tIJd bESpaREn 
Nadat de consument zijn woning heeft samengesteld, levert de confi-
gurator van WoonConnect met één druk op de knop:
• een overzicht van de kosten en de te behalen energiebesparing,
• bouwtekeningen, 
• bouwfysische rapporten.

Als de keuze is gevallen op uw oplossing bespaart dit u veel tijd. U 
hoeft geen offerte meer te maken en een deel van de werkvoorberei-
ding is al gedaan.

oVER WoonConnECt
Op dit moment is WoonConnect met enkele andere partijen 
gestart met de bouw van een digitale Kaart van Nederland. In 
eerste instantie richten we ons op bestaande woningtypen die 
voor renovatie in aanmerking komen. Uiteindelijk moet iedere 
eigenaar of bewoner in de toekomst zijn woning terug kunnen 
vinden. Bouwers, installateurs en architecten kunnen collectieve 
aanbiedingen doen voor het volledige woningbestand in Woon-
Connect.

Website www.woonconnect.nl
Mail info@woonconnect.nl
telefoon 073 - 75 06 365
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zonnepanelen daksCan 
(greenem)
Met de zonnepanelen dakscan kan Greenem u: 
• in contact brengen met potentiële klanten, 
• in contact brengen met zonnepanelen installateurs.

ContaCt MEt potEntIëlE KlantEn
Bent u zonnepanelen installateur en heeft u geen tijd en geld voor ac-
quisitie om meer opdrachten te halen uit de markt? Greenem heeft in 
2013 met de zonnepanelen dakscan meer dan 5.000 huizen gescand 
en de bewoners in contact gebracht met een lokale installateur. 

De zonnepanelen dakscan is een online tool waarmee particulieren 
binnen één minuut een indicatie krijgen van het aantal zonnepanelen 
dat geplaatst kan worden op hun dak. Daarna ontvangen zij koste-
loos een adviesrapport met meer informatie, waaronder het geschatte 
financiële rendement, de opbrengst per maand en de investerings-
indicatie. Doel is om met particulieren die zich oriënteren op zonnepa-
nelen in contact te komen en hen een eerste stap op weg te helpen.

U kunt op twee manieren gebruik maken van deze acquisitietool:
1)  U kunt zich aanmelden bij Greenem. Zodra wij een potentiële 
 opdracht hebben bij u in de buurt wordt u mogelijk voorgesteld 
 aan de particulier. Wij brengen per lead een bescheiden fee in 
 rekening.
2)  U kunt de zonnepanelen dakscan zelf op uw site zetten, geheel in 
 de stijl van uw website (kosten: vanaf €500).

ContaCt MEt ZonnEpanElEn InStallatEuRS
Bent u een bouwer, architect of ingenieur en beschikt u zelf niet over 
de kennis om zonnepanelen te installeren? Greenem brengt u graag 
in contact met een betrouwbare installateur. Wij weten uit ervaring 
dat niet elke installateur over de kennis en ervaring beschikt voor elk 
project. Wij maken daarnaast regelmatig mee dat particulieren de 
voorkeur geven aan een installateur uit hun directe omgeving. Wij 
hebben ruim 900 zonnepanelen installateurs in ons bestand en vinden 
voor u de installateur die het beste past bij uw project.

oVER GREEnEM
Greenem helpt sinds 2010 iedere maand duizenden consumen-
ten om op een duurzame manier te besparen op hun energie-
rekening. Dat doen we door niet alleen te kijken naar de laagste 
prijs, maar naar de hele levensduur van het product. Bij zonne-
panelen kijken we dus niet alleen naar de goedkoopste keuze, 
maar ook naar de zonnepanelen met het hoogste rendement 
over de gehele levensduur.

 
Website www.greenem.nl/zonnepanelen
Mail info@greenem.nl
telefoon 020 592 2392

<<<

‘we wIsten Dat er 
allerleI praChtIge 
InItIatIeven zIjn 
In De branChe, 
maar ook wIj zIjn 
blIj verrast Dat 
we uIteInDelIjk 
zo’n breeD 
overzICht hebben 
kunnen maken.
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Samenwerking is 
onontbeerlijk: hoe pakt 
u dat aan?

‘Samenwerken doen we niet 
 om het samenwerken. 
 Dat doen we omdat we elkaar   
 nodig hebben.’

‘Wel zonnecollectoren op het dak, maar geen vloerisolatie en enkel glas. Dat is gewoon niet slim,’ 

aldus Rosalinde Klein Woolthuis. ‘Of eerst een nieuwe CV-ketel installeren en een jaar later een 

warmtepomp aanleggen.’ Rosalinde laat er geen twijfel over bestaan: voor het verduurzamen van 

een woning moet je de zaak integraal aanpakken en is samenwerking dus onontbeerlijk. In dit 

artikel legt ze stap-voor-stap uit hoe u samenwerking op kunt starten en succesvol kunt maken. 

Én welke kansen het u biedt. ‘We hebben elkaar niet alleen nodig, samen kunnen we iets ook sexy 

maken!’

Soms vraagt een klant om een totaaloplossing, 
soms vraagt hij om een deeloplossing. Dan wil 
hij bijvoorbeeld alleen zonnepanelen, een nieuwe 
ketel, een uitbouw of spouwmuurisolatie. In alle 
gevallen is samenwerking zonder meer nodig,        

aldus Rosalinde Klein Woolthuis. Rosalinde is Senior Scientist 
bij TNO Strategy & Policy en Universitair Docent aan de Vrije 
Universiteit. Haar specialisme: duurzame innovatie en samen-
werking in de gebouwde omgeving.

‘Ook als een particulier verduurzaming stapje-voor-stapje aan 
wil pakken, heeft u een idee nodig van de uiteindelijke totaal-
oplossing waar die stapjes aan bij moeten dragen. Wanneer 
nu bijvoorbeeld dubbel glas wordt aangebracht met ventilatie-
roostertjes, en de klant na een jaar voor warmteterugwinning 
mechanische ventilatie kiest, dan moeten alle roosters weer 
verwijderd worden. Zonder visie op de integrale eindoplossing 
krijg je vrijwel altijd een hoop kapitaalvernietiging.’

‘Eerst isoleren, dan kiezen voor alternatieve energiebronnen 
(zon, warmte) en dan efficiency maatregelen nemen, zoals LED 
verlichting, is een logische volgorde. En daar hebben we elkaar 
bij nodig: bedrijven die de schil kunnen aanpakken, installa-
teurs, glaszetters et cetera. Samenwerken doen we ook niet 
om het samenwerken. Dat doen we omdat we elkaar nodig 
hebben.’

uW MaRKtKanSEn VERGRotEn
Dat elkaar nodig hebben beperkt zich niet tot het doen van het 
meest optimale en integrale aanbod. Het helpt u ook om uw 
marktkansen te vergroten.

‘Ook als een particulier 
verduurzaming stapje-voor-stapje 

aan wil pakken heeft u een idee 
nodig van het totaal.’
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‘Denk maar aan de situatie waarbij u voor zonnepanelen bij 
iemand over de vloer komt, waar u ziet dat de kozijnen niet 
meer zo best zijn. Waarom uw klant hier niet direct op attent 
maken en iemand uit uw netwerk voorstellen? Uw klant kan 
immers geld besparen en het comfort verhogen met nieuwe 
kozijnen. U helpt hiermee uw klant, u helpt uw samenwerkings-
partners aan een potentiële nieuwe opdracht en u versterkt uw 
netwerk, want uw samenwerkingspartner doet dit natuurlijk 
ook graag voor u.’

 ‘Samenwerken helpt u ook 
om uw marktkansen te vergroten.’

trIas energetICa
Het los optimaliseren van schil en installaties leidt niet 
tot hetzelfde resultaat als wanneer deze samenwerken. 
Dit vergt in eerste instantie kennis van duurzame 
oplossingen, zoals kennis van de trias energetica, 
zodat u als aanbieder weet hoe uw product past in 
het verduurzamen van de woning. Om een beter 
aanbod te kunnen doen, vergt het daarnaast een 
goede samenwerking met complementaire partners.
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nIEuWE KanSEn dooR nIEuWE allIantIES
Marktkansen creëren door nieuwe vormen van samenwer-
king? Kijk ook eens over de grenzen van de eigen branche 
heen. Verkopen is het inspelen op dromen. Sexy, sneller, 
uniek, meer, beter, jonger, rijker. Gelooft u dat dit in onze 
sector niet mogelijk is? Het is wel degelijk mogelijk. De uitda-
ging is om iets te bedenken waar klanten warm voor lopen 
en dat aan de man te brengen. Denk eens aan een samen-
werking met een zwembad leverancier, zodat u zonnecollec-
toren aan de man kunt brengen met de boodschap: ‘U kunt 
het overschot aan warm water in de zomer gebruiken voor 
het verwarmen van uw jacuzzi.’ Of ga een samenwerking 
aan met een bekende ontwerper en breng een duurzame 
design-gevel op de markt. Of ontwikkel met een automerk 
een carport met zonnecollectoren op het dak.

 

HoE VIndt u nu GoEdE paRtnERS?
Belangrijk is natuurlijk wel dat u samenwerkt met bedrijven 
waar u vertrouwen in heeft. Waar u een klik mee heeft. Waar-
schijnlijk heeft u die al wel in uw netwerk. U kent ze uit de buurt 
of via-via. Of u ontmoet ze bij energiecafés, netwerkclubs, 
beurzen of andere lokale aangelegenheden.

Rosalinde: ‘Maak eens een afspraak en praat er met elkaar 
over of u over en weer mogelijkheden ziet. Zorg wel dat u ook 
respectvol scherp en kritisch naar elkaar kunt zijn. Als u elkaar 
gaat aanbevelen, mag u van de ander uiteraard verwachtingen 
hebben ten aanzien van de kwaliteit van het werk.’

HoE StaRt u MEt SaMEnWERKEn?
Samenwerking kent vele vormen, van eenmalige kennis-
uitwisseling tot zeer intensieve samenwerking. Bijvoorbeeld bij 
de ontwikkeling van een nieuw product, of het sluiten van een 
joint venture waarbij zelfs het eigendom wordt gedeeld.
 
Rosalinde: ‘Het is belangrijk om als eerste de vraag te stellen 
waarom u eigenlijk wilt samenwerken. Samenwerking is geen 
doel op zich en kan veel tijd en moeite kosten om goed van de 
grond te krijgen. Zoek daarom een vorm van samenwerking 
die past. Een samenwerking kan bijvoorbeeld heel operationeel 
zijn, waarbij u elkaar in de dagelijkse werkzaamheden onder-
steunt. Of juist tactisch, waarbij u kennis en informatie uitwis-
selt en elkaar helpt nieuwe opdrachten te verwerven. Zoals in 
het eerder genoemde voorbeeld van de zonnepanelen en de 
kozijnen die aan vervanging toe zijn. Een samenwerking kan 
ook heel strategisch zijn. Dan gaat u bijvoorbeeld echt samen 
nieuwe concepten ontwikkelen en die ook samen in de markt 
zetten.’

Over het algemeen is het slim om voorzichtig te beginnen, zegt 
Rosalinde. Bijvoorbeeld door eerst samen te werken op een 
project, voordat u een langduriger samenwerking aangaat ‘Be-
valt het goed, dan zet u een volgende stap. Op die manier kan 
de relatie ook uitgroeien tot een strategische samenwerking 
waar u beiden van kunt profiteren.’

VERSCHIllEn tuSSEn paRtnERS
Rosalinde geeft daarnaast aan dat het belangrijk is om u be-
wust te zijn van eventuele verschillen tussen u en uw partners. 
‘De betekenis van de samenwerking kan voor de ene partner 
anders zijn dan voor de andere. Voor de samenwerking is het 
belangrijk om inzicht te hebben in deze verschillen en daar 
open over te communiceren. Want het spreekt haast voor zich 
dat de doelen van partners altijd enigszins uiteen lopen.’
‘Vaak is het bijvoorbeeld zo dat het belang van de ene partij 
groter is en die zich dus ook meer inzet. Als andere partijen 
zich dan minder inzetten kan dit tot teleurstelling leiden. Door 
het openhartig te bespreken en u in elkaar te verplaatsen kunt 
u samen naar oplossingen zoeken. Samenwerken is geven en 
nemen. Tegelijkertijd: vermijd té grote verschillen.’
 

Het kan helpen om, eerst individueel 
en daarna samen, de volgende vragen te 
beantwoorden:
•  Welk doel streven we na met de samen-
 werking?
•  Wat is de termijn die we voor ogen hebben 
 met de samenwerking?
•  Willen we één hoofdverantwoordelijke die de 
 kosten draagt en ‘de baas is’, of willen we de 
 kosten en baten delen en hoe?
•  Willen we op de lange termijn de samenwerking 
 intensiveren of willen we tijdelijk op projectbasis 
 samenwerken?
•  Willen we op een, voor onze concurrentiepositie 
 belangrijk gebied samenwerken of op een 
 minder strategisch gebied?
•  Willen we de samenwerking tot een bepaalde 
 markt beperken?

 
dE Rol Van VERtRouWEn 
Vertrouwen speelt zowel bij de start als gedurende de relatie 
een grote rol. Het is fijn als u al bekend bent met de andere 
partij. Zo weet u immers wat voor vlees u in de kuip heeft. Dit 
kan een moeilijk en kostbaar zoek- en kennismakingsproces 
uitsparen.
‘Het eerste vertrouwen ontstaat vaak doordat u iets van iemand 
hebt gehoord. Meer vertrouwen krijgt u als u op regelmatige 
basis gaat samenwerken. Als er routine is en u hebt gezien dat 
iemand iets goed kan. En nog meer vertrouwen ontstaat als u 
een keer voor een moeilijke situatie komt te staan en u daar 
samen goed uitkomt. Dan ontstaat ook affectief vertrouwen, 
waarbij u eens vraagt naar privé-zaken, zoals hoe het gaat met 
vrouw en kinderen.’

ZoRG VooR dRaaGVlaK In dE oRGanISatIE
Hoe meer vertrouwen aanwezig is tussen partners, hoe gro-
ter het draagvlak voor de samenwerking is. Bij het ontbreken 
van dit draagvlak moet vaak de nodige inspanning geleverd 
worden om een vertrouwensrelatie op te bouwen.

tIp
Ga met een aantal bedrijven die elkaar aanvullen samen 
zitten. Formuleer een aantal aandachtpunten waar u voor 
elkaar naar kunt kijken en naar kunt vragen als u bij 
mensen over de vloer bent. Bijvoorbeeld:
Kijk naar de kozijnen, aanwezigheid van dubbel glas, 
zonnepanelen en naar de soort verwarming.
Vraag naar de leeftijd van de ketel, indien u een spouw-
muur vermoed of mensen spouwmuurisolatie hebben.
Door de klant hierop attent te maken toont u uw 
professionaliteit en kennis van zaken, toont u aan dat u 
meedenkt, lost u een (latente) behoefte van de klant op. 
En bovendien levert u elkaar zo werk.

Samenwerken:
hoe gaat dat? Integratie van

activiteiten
Integratie van

activiteiten door
bijv. oprichten

van J.V.,
Stichting of B.V.

Co-development
Langdurige relatie

waarin beide
partijen inspraak

hebben
Langdurige

relatie
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partij maakt
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Samenwerken
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‘Samenwerken is geven en nemen’  ‘Groot vertrouwen ontstaat als u een keer voor een moeilijke      
situatie komt te staan en u daar samen goed uitkomt.’ 

Geleend vertrouwen
U kunt iemand vertrouwen 
omdat iemand anders u 
deze partij heeft aangeraden. 
Randvoorwaarde is natuurlijk 
dat u de tipgever vertrouwt.

Vertrouwdheid
U heeft geleerd met elkaar 
samen te werken. Procedures 
zijn op elkaar afgestemd en u 
heeft geleerd hoe zaken goed 
op elkaar afgestemd worden.

betrouwbaarheid
U heeft geleerd dat de ander 
zijn beloftes waarmaakt, 
omdat deze voldoende kennis, 
kunde en capaciteit heeft om 
afspraken na te komen.

Vertrouwen
U heeft geleerd dat u de ander 
kunt vertrouwen, dat de ander 
loyaal en eerlijk is.

Laag  Hoog

ViEr VorMEn VAn VErTrouwEn

 ‘Zorg ervoor dat u respectvol scherp 
en kritisch naar elkaar kunt zijn.’
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EEN CV-KETEL
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GRATIS RIJDEN EN
INDRUK MAKEN



48  | Geld verdienen met duurzaamheid Geld verdienen met duurzaamheid  | 49

 ‘Het is onverstandig om samenwerkingsverbanden op de golf-
baan af te sluiten zonder kennis van het andere bedrijf. Risico’s 
daarbij zijn dat het op persoonlijk vlak wel, maar zakelijk niet 
klikt. Of dat er in de organisatie geen draagvlak is voor de 
gesloten overeenkomst. Naarmate organisaties groter zijn, is 
dit risico ook groter. De medewerkers die de samenwerking 
uiteindelijk vorm moeten geven zijn dan verder verwijderd van, 
en daardoor minder betrokken bij, degenen die de beslissingen 
nemen.’
 
EValuEREn
Continu communiceren, open zijn naar elkaar en de samen-
werking evalueren is volgens Rosalinde erg belangrijk. ‘Tijdens 
het samenwerkingsproces is het van belang om continu te eva-
lueren of u beiden de afspraken nakomt, en zo niet, waaraan 
dat ligt. Waren er externe omstandigheden die het onmogelijk 
maakten? Schoot kennis en kunde tekort? Of zit de ander de 
boel te flessen? Hoe groter de breuk in het vertrouwen, des te 
sneller besluiten partijen om de samenwerking te staken.’
‘Door te evalueren kunt u tijdig signaleren of doelen worden 
gehaald en of de uitvoering aan de verwachtingen voldoet. Aan 
de hand daarvan kunt u dan ook besluiten of u met de samen-
werking door wilt gaan, of u wellicht met een andere partner 

verder wilt of dat u liever alleen verder werkt. Al moet u uiter-
aard niet te snel de handdoek in de ring gooien. Samenwerking 
betekent ook dat u uw best doet om samen de problemen op 
te lossen waar u voor komt te staan.’
 
dE poSItIEVE SpIRaal Van VERtRouWEn
Als er vertrouwen is in een relatie heeft dit uiteraard een 
positief effect. Het bevordert de openheid tussen partijen en 
partijen nemen eerder iets van elkaar aan. U kunt onverwachte 
veranderingen in gezamenlijk overleg opvangen, waardoor de 
flexibiliteit van de samenwerking toeneemt. Er ontstaat ruimte 
voor een open en opbouwende uitwisseling van informatie en 
ervaring.
 
‘De creativiteit en doelmatigheid van de relatie kan hierdoor 
sterk toenemen. Als een relatie op deze manier goed verloopt 
neemt het vertrouwen alleen maar toe en bevinden de partners 
zich in een spiraal van positief, opbouwend gedrag. U zet dan 
echt gezamenlijk de schouders eronder.’

WantRouWEn
Als het vertrouwen afwezig is, vindt een omgekeerd proces 
plaats. Als u de andere partij niet vertrouwt, is het moeilijk om 

tot een overeenkomst te komen. U neemt dan veel meer een 
afwachtende houding aan en zal beiden niet willen investeren 
voordat u zeker weet dat de ander het ook doet.
 
‘Onderhandelingen zijn dan ook moeizaam en duren langer. 
Daardoor is de samenwerking niet zo productief en bestaat het 
risico dat mensen de hakken in het zand zetten en sceptisch 
reageren. Dat vermindert weer het vertrouwen en zo is de cirkel 
rond.’

ContRaCtEn
Vertrouwen is goed, controle is beter, zegt men weleens. Is 
dat ook zo? Rosalinde: ‘Samenwerken is mooi als het goed 
gaat. Als er geld te verdelen valt. Maar als het minder goed 
gaat en iemand voor de kosten op moet draaien is het een 
stuk minder leuk. Dus of u nu veel of weinig vast wil leggen, in 
de praktijk blijkt dat het verstandig is in ieder geval bepaalde 
basis-afspraken vast te leggen. Het belang hiervan komt vooral 
naar voren als er tijdens de uitvoering problemen optreden of 
als niet precies duidelijk is wat er is afgesproken.’

aFSpRaKEn op papIER ZEttEn IS VERStandIG
Vooral in een situatie waarin kosten en winsten gedeeld 
worden, kunnen onduidelijkheden tot conflicten leiden. Het 
is daarom raadzaam om:
•  afspraken die binnen of buiten vergaderingen gemaakt 
  zijn altijd te notuleren en de afspraken te verifiëren;
•  een samenwerkingsovereenkomst te tekenen;
•  een geheimhoudingsverklaring te tekenen;
•  de termijn van samenwerking af te spreken;
•  de condities vast te leggen wanneer en hoe de samen-
  werking gestopt kan worden;
•  de verwachtingen vast te leggen met betrekking tot de 
  doelen en meetpunten tijdens het traject;
•  afspraken te maken over de bijdrage in kosten en de 
  verdeling van winst en verlies (of extra investeringen);
•  duidelijkheid te scheppen over inspannings- of 
  resultaatsverplichting;
•  duidelijkheid te hebben over eigendomsrechten over 
  eventuele producten, kennis of uitvindingen.
 
U kunt de in het contract vastgelegde afspraken ook ge-
bruiken als een stappenplan om de voortgang van het pro-
ject te bewaken. Hierbij hoort het contract natuurlijk niet te 
dienen als een rigide dwangmiddel, maar als een richtlijn.

 
ContRaCt op VERtRouWEn oF WantRouWEn
Vooral kleinere bedrijven zijn vaak gewend aan mondelinge 
afspraken. Toch is het formeel opschrijven van afspraken 
vaak van groot belang voor het slagen van de samenwerking. 
Rosalinde maakt daarbij het onderscheid tussen een contract 
op wantrouwen of vertrouwen.

‘Zie een contract niet als iets negatiefs, maar als het vieren 
van het vertrouwen dat tussen de partijen is opgebouwd. Net 
als een huwelijk. Stel het contract op, op basis van wat u wilt 
bereiken, in plaats van op basis van wat u wilt voorkomen. En 
maak een potje voor als er een keer iets misgaat. Want dat 
kan altijd gebeuren en als u dat geld apart hebt staan om het 
probleem op te lossen voorkomt u discussies over wie voor de 
kosten op moet draaien.’

 ‘Door te evalueren kunt u tijdig signaleren of 
doelen worden gehaald en of    de uitvoering aan de 
verwachtingen voldoet.’

 ‘In de praktijk blijkt dat het 
verstandig is in ieder geval bepaalde 

basis-   afspraken vast te leggen.’

 ‘Zie een contract niet als iets negatiefs, maar als het vieren van 
het     vertrouwen dat tussen de partijen is opgebouwd.’

Controle
Accepteren van afhankelijkheid.

Minder nadruk op procedures om
ander te controleren. Meer

vertrouwen dat de andere zal doen
als beloofd. Meer commitment aan
dat wat men zelf heeft afgesproken.

Vertrouwen
Het vergroten van

kwetsbaarheid/
afhankelijkheid t.o.v.

een ander
wiens gedrag men niet 

kan controleren.

Informatie
Geven van accurate,

relevante en complete
informatie over

problemen, gedachten en
gevoelens.

Invloed.
Accepteren van de

invloed van een ander bij het
selecteren van doelen,

methoden en de evaluatie
van de voortgang.

De dynamiek
van

vertrouwen
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over Rosalinde Klein Woolthuis
Rosalinde is specialist op het gebied van duurzame innovatie en samenwerking in de gebouwde 
omgeving. Zij is Senior Scientist bij TNO Strategy & Policy en Universitair Docent aan de Vrije Universiteit, 
Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Zowel in haar onderzoek als in haar advieswerk aan overheid 
en bedrijfsleven houdt zij zich bezig met hoe (duurzame) innovaties al dan niet tot stand komen. Wat zijn de drijfveren achter 
innovatie en wat de hindernissen? Overheid, industrie, kennisinstellingen en consumenten vormen allen een belangrijke 
schakel. Maar vooral de samenwerking tussen partners is essentieel om duurzame innovatie mogelijk te maken. 
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  stappen 
      voor 
het maken
van een 
marketIng-
plan

Serieus nadenken over 

marketing is belangrijk, maar 

achter uw bureau een theoretisch 

stuk schrijven brengt uw 

organisatie natuurlijk nog geen 

omzet. Het is een goede manier 

om uw eigen gedachten te ordenen 

en ideeën te krijgen. Maar of de 

ideeën ook werken, dat bepaalt 

er uiteindelijk maar één, en 

dat is de klant. De belangrijkste 

basis voor marketing is dan ook: 

werkelijke interesse in de klant. 

Op deze pagina’s vindt u een 

praktisch 8-stappenplan dat u 

kunt hanteren bij het maken van 

uw eigen marketingplan.

Stap 1: 
Waarvoor dit plan?
Hier legt u vast waarvoor u het marketing-

plan schrijft. Gaat het om één product of 

dienst, meerdere producten of diensten, een 

afdeling of juist de hele organisatie?

Stap 2: 
De SWOT-analyse
Met een SWOT-analyse brengt u in kaart wat 

er om u heen en bij uzelf gebeurt, en wat er 

eventueel gaat gebeuren. SWOT staat voor: 

Strengths, Weaknesses, Opportunities en 

Threats. Oftewel sterkten, zwakten, kansen 

en bedreigingen. Door deze onderwerpen 

te analyseren kunt u uw toekomstmogelijk-

heden inzichtelijk maken en kansrijke doelen 

stellen.

De sterkten en zwakten staan voor interne 

factoren, zoals de kwaliteiten van uw perso-

neel, uw financiële situatie, uw product- en 

dienstenpakket, et cetera. Bij de kansen en 

bedreigingen gaat het over externe factoren. 

Hierop heeft u dus als organisatie geen 

invloed, maar zij hebben wel invloed op uw 

organisatie. Denk bijvoorbeeld aan concur-

rentie, marktomvang en wet- en regelgeving. 

U maakt een SWOT-analyse door veel te 

lezen (desk research) en te praten met 

mensen en vooral ook door zelf kritisch na 

te denken. Kijk daarbij niet alleen naar de 

ontwikkelingen die direct belangrijk zijn voor 

uw eigen organisatie, maar kijk nadrukkelijk 

ook naar de ontwikkelingen waar uw klanten 

mee te maken hebben. 

8 Waarvoor dit plan?
1

De SWOT-analyse
2

Segmenteren
3

Positioneren
4

Marketingdoelstellingen
5

Marketingstrategie
6

Stel een activiteitenplan op
7

Evaluatie
8

Het is belangrijk een duidelijk 
herkenbare en daarmee 

aanspreekbare doelgroep te 
definiëren. 

Een goed marketingplan 

geeft handen en voeten aan 

de strategie van uw bedrijf. 

De vragen die aan de basis 

staan van uw marketingplan 

zijn: Waar staat u voor? 

Hoe bereikt u uw klanten? 

Waarom kiezen zij voor u? 

Een marketingplan helpt 

u dan ook om gefundeerde 

beslissingen te nemen.
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pRoduCtdEnKEn
Er zijn nog altijd veel partijen die uitgaan 
van de vraag van de klant. Zij maken 
een offerte op basis van een vraag die 
door de klant is gedefinieerd. Daardoor 
is ook ieder project weer maatwerk. U 
kunt ook meer conceptueel en product-
matig naar uw producten en diensten 
kijken. U investeert dan als bedrijf in de 
basis veel meer tijd, maar het maken 
van voorstellen voor klanten gaat veel 
efficiënter. U ontwikkelt bijvoorbeeld 
een aantal modules en afhankelijk van 
de situatie van de klant trekt u een 
paar van die modules uit de kast. Het 
voorbeeld van Comfortsprong op 
pagina 63 gaat ook uit van project-
onafhankelijk bedachte oplossingen. 

Stap 3: 
Segmenteren
Welke producten en diensten gaat u ver-

volgens aanbieden aan welke doelgroepen? 

Het is belangrijk een duidelijk herkenbare 

en daarmee aanspreekbare doelgroep te 

definiëren. Dan kunt u daar ook uw marke-

ting gericht op afstemmen. Iedere doelgroep 

heeft haar specifieke kenmerken. Zo zal de 

ene doelgroep meer gaan voor de gave gadgets 

en nieuwste technieken, en is de andere doel-

groep meer van de geitenwollensokken en het 

redden van de aarde (het artikel op pagina 24 

geeft meer informatie over de zogenaamde 

persona’s).

Om te zorgen dat mensen zich herkennen 

in uw aanbod is het belangrijk dat zij op 

waarden die voor hen belangrijk zijn worden 

aangesproken. Definieer daarom op welke 

doelgroep u zich richt en wat de waarden zijn 

die voor die doelgroep belangrijk zijn. Kennis 

van de klant is daarvoor belangrijk. Houd uw 

ogen goed open en ga het gesprek aan met 

mensen die tot uw doelgroep behoren. En 

luister vooral ook goed. Redeneer niet teveel 

vanuit uzelf, maar vanuit uw klant. De klant 

kan immers hele andere beweegredenen 

en interesses hebben dan u. Maak een zo 

breed mogelijke analyse. Welke media lezen, 

luisteren en bekijken deze mensen?  Hoe 

beïnvloedbaar zijn ze door wie worden ze 

dan beïnvloed? Verdiep u echt goed in uw 

(potentiële) klant. 

Durf bij de bepaling van uw doelgroepen ook 

keuzes te maken. Dat hoeft niet te betekenen 

dat u direct nee gaat zeggen tegen andere 

potentiële klanten, maar het geeft aan waar 

uw aandacht naar uitgaat als u zelf proactief 

klanten gaat benaderen. Hoe meer die poten-

tiële klanten zich in uw verhaal herkennen, 

hoe groter de kans dat u een opdracht scoort. 

Blijft u te vaag en algemeen, dan herkennen 

mensen zich niet en is het verspilde moeite. 

Wanneer u weet op welke groep klanten u 

zich richt, kunt u ook bepalen aan welke 

producten en diensten die klanten behoefte 

hebben. En kunt u bepalen of u deze produc-

ten en diensten zelf kunt aanbieden of dat 

het slim is daarvoor samen te werken.

Stap 4: 
Positioneren
U weet nu waar uw organisatie goed in is, wat 

er in de markt gebeurt en op welke klanten u 

zich richt. Heeft u dat scherp geformuleerd, 

dan is de positiering een logisch vervolg. 

Positioneren is het creëren van een unieke, 

herkenbare propositie voor uw organisatie 

of een product of dienst. U stelt dus vast 

op welke wijze u zich onderscheidt van de 

concurrent.

Ga daarvoor in de schoenen van uw klant 

staan. Waarom denkt u dat uw klanten 

nu voor uw organisatie of product kiezen? 

Waarom denkt u dat ze er nu niet voor kie-

zen? Waarom zou u, als u klant was, voor uw 

organisatie kiezen? Hoe wilt u dat de klant 

uw product of onze dienst ziet? Wat zijn uw 

relevante en geloofwaardige Unique Selling 

Points (USP’s)? Uw onderscheidende, duide-

lijke en overtuigende verkoopargumenten? 

Dus niet: ‘Wij zijn heel klantgericht’, want dat 

doet mij als klant niet zo veel. Dat is veel te 

vaag. Maak je meerwaarde concreet.

Stap 5: 
Marketingdoelstellingen
U begint niet zomaar met marketing, u hebt 

er een doel mee. Maak dit doel concreet en 

meetbaar. Een paar voorbeelden van doelstel-

lingen zijn omzet, aantal project opdrachten, 

scoringsratio van offertes, de winst of uw 

naamsbekendheid. 

Stap 6: 
Marketingstrategie
Bij het bepalen van de marketingstrategie 

kijkt u langs welke weg en binnen welk 

tijdsbestek u de vastgestelde marketing-

doelstellingen wit bereiken. De 5 P’s zijn 

daarbij onmisbaar. 

tE optIMIStISCH
Vergeet niet dat mensen dagelijks een 
veelvoud aan boodschappen op zich 
krijgen afgevuurd. Denk maar aan het 
aantal mails in uw mailbox, folders in de 
brievenbus, advertenties in bladen, op 
de radio en op tv. Maar al te vaak gaan 
deze boodschappen ongemerkt aan 
mensen voorbij. Communicatie wordt 
niet voor niets de kracht van de her-
haling genoemd. Verwacht niet dat, als 
u een huis-aan-huis folder verspreidt 
en verder niets doet, één op de tien 
huishoudens u gaat bellen voor een 
offerte-aanvraag. Hoe fantastisch die 
folder ook mag zijn, dat is onrealistisch. 

Plaatst u een advertentie in een huis-
aan-huis blad dan doet u het al goed 
als 1 op de 3.000 ontvangers naar u 
reageert. Belt u bekende relaties op 
met een aanbod dat heel goed bij hen 
past dan zal 1 op de 3 wellicht positief 
reageren. Hoe beter uw boodschap 
is afgestemd op de ontvanger en hoe 
persoonlijker de benadering, hoe hoger 
de respons. Het opbouwen van hele 
goede bestanden, met meer kenmerken 
dan de adresgegevens, is dan ook een 
belangrijk onderdeel van marketing.  

allEMaal EntHouSIaSt VooR ISolatIE
Dat je particuliere huiseigenaren wel degelijk enthousiast kunt krijgen voor 
een weinig sexy onderwerp als bijvoorbeeld isolatie, leert de actie ‘Winst 
uit je Woning’ die werd georganiseerd door het Natuur en Milieucentrum 
Haarlemmermeer (NMCH).

Dit was een collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen. Via allerlei 
middelen, bijvoorbeeld via folders in bouwmarkten, werden mensen geïnfor-
meerd over de mogelijke besparing en terugverdientijd van isolatie aan hun 
woning. Met name eigenaren van niet geïsoleerde woningen van vóór 1976 
betalen onnodig veel voor hun verwarming. Na isolatie van de spouwmuren 
besparen zij ongeveer €300 per jaar. De investering ligt rond de €1.100.

Hoewel de organisatie al blij was geweest met 400 aanmeldingen, deden 
maar liefst 1.794 mensen mee. Dat resulteerde in 3000 isolatieklussen in 
Diemen, Haarlemmermeer en Amstelveen, met een totale waarde van €4 
miljoen. De klussen werden geveild onder (lokale) isolatiebedrijven. De beste 
bieders mochten offertes doen aan de deelnemers.

Door het grote aantal inschrijvers werd een gezamenlijk inkoopvoordeel 
gegenereerd van 20%. Samen met een isolatiesubsidie vanuit de gemeen-
ten komt het voordeel voor bewoners op 35%. Als slechts een kwart van 
de klussen binnen deze actie wordt uitgevoerd, dan nog wordt jaarlijks 
€200.000 aan energielasten bespaard en wordt jaarlijks ruim 800 ton CO2-
emissie voorkomen.

Het positieve effect van deze actie laat zien hoeveel bereikt kan worden 
wanneer het spel tussen vraag en aanbod wordt omgedraaid. In dit geval 
zoeken mensen niet individueel naar de beste prijs voor isolatie van hun 
huis, maar via een actie kunnen ze hun krachten bundelen. Isolatiebedrijven 
dingen vervolgens naar de opdracht. Niet alleen de consument wint, ook 
bouwbedrijven krijgen er een serieuze hoeveelheid werk bij.
(Bron: http://www.hetkanwel.net/2014/02/19/grootste-isolatieveiling-ooit-
een-doorslaand-succes/)

De 5 P’s, de marketinginstrumenten, noemen 

we ook wel de marketingmix.

• Product (wat biedt u aan en hoe voegt u 

 daar zoveel mogelijk waarde voor de klant 

 aan toe).

• Prijs (verkoopprijs en verdienmodel).

• Plaats (gaat u het zelf verkopen of via een 

 tussenpersoon (bijvoorbeeld een makelaar) 

 of tussenhandel (bijvoorbeeld een dhz 

 zaak).

• Promotie (reclame en verkoop).

• Personeel (welke rol speelt uw personeel 

 en hoe kunt u hun rol versterken).

Stap 7: 
Stel een activiteiten-
plan op
Het activiteitenplan omvat een overzicht 

van alle marketingactiviteiten binnen een be-

paalde periode. Een soort draaiboek waar alles 

in staat met betrekking tot het wat, wanneer, 

waar, hoe en wie van de marketingoperatie. 

Zorg dat u hierbij ook aandacht besteedt aan 

het budget. Wat de marketing gaat kosten 

en wat het gaat opleveren. En vergeet daarbij 

ook de interne uren niet, dat zijn immers ook 

kosten die u maakt. 

Stap 8: 
Evaluatie
Leveren de marketinginspanningen op wat 

ze op zouden moeten leveren? Zorg dat u 

dat continu toetst, zodat u onnodige kosten 

vermijdt en tijdig bij kunt sturen. Afhankelijk 

van de doelstellingen kunt u dit doen aan 

de hand van binnengekomen opdrachten of 

bijvoorbeeld door marktonderzoek. Op basis 

van de resultaten stuurt u bij.

Dus niet: ‘Wij zijn heel klantgericht’, want dat 
doet mij als klant niet zo veel.

Positioneren is het creëren van 
een unieke, herkenbare 

propositie voor uw organisatie 
of een product of dienst.
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fInanCIerIngs-
mogelIjkheDen voor 
verDuurzamIng

hoe u uw klant 
kunt aDvIseren over 
zIjn finanCierings-
mogelijkheden 
om energIezuInIg 
te (ver)bouwen.

Uit het onderzoek van USP Marketing Consultancy dat eerder in deze publicatie aan de orde kwam, 

bleek dat er zonder meer markt is voor het verduurzamen van particuliere woningen. Sterker nog, 

het is een miljardenmarkt. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat particulieren erg veel 

behoefte hebben aan meer informatie over subsidies. Aan informatie over de financiering van 

verduurzaming. Bouwend Nederland ontwikkelde daarom de Financieringswijzer. Helen Visser legt 

uit hoe u hiermee uw klant kunt adviseren. 

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal 
of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer 
mensen wíllen ook een energiezuinige(r) en 
comfortabele(r) woning. Maar het verkrijgen van 
financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. 

oVERZICHt Van MoGElIJKHEdEn
Helen Visser (Bouwend Nederland): ‘Er bestaan allerlei regelin-
gen en financieringsconstructies om energiezuinig verbouwen 
te financieren. Veel partijen weten die regelingen echter niet 
te vinden. Particulieren niet, maar de bedrijven in de branche 
ook niet.’

‘Om het de bedrijven in de branche makkelijker te maken om 
hun klanten te adviseren, ontwikkelden we de Financierings-
wijzer Energiezuinig (ver)bouwen. Hier kunt u als MKB’er online 
in een paar simpele stappen met de klant doorheen lopen. Zo 
wordt snel duidelijk, voor de specifieke situatie van uw klant, 
welke mogelijkheden er zijn. Ook kunnen uw klanten de tool 
zelf inzien op de website van Bouwend Nederland en zich zo 
zelf oriënteren.’

nIEt MEER ZoEKEn
De Financieringswijzer geeft een overzicht van subsidies, tijde-
lijke regelingen en financiële producten van banken. Het bevat 
daarnaast veel relevante links.

‘Met de Financieringswijzer 
wordt, voor de specifieke 

situatie van uw klant, snel 
duidelijk welke mogelijkheden 

er zijn.’

‘Online leidt de Financierings-
wijzer u stap-voor-stap naar 
waar u moet zijn. 
U hoeft daardoor niet meer te 
zoeken.’
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‘In deze publicatie is op de volgende pagina’s een gedeelte 
van de Financieringswijzer opgenomen. Dat gaat om het deel 
dat specifiek relevant is voor de verbouwmarkt in opdracht van 
particulieren. Online (bit.ly/1mYjJtp) vindt u de hele Financie-
ringswijzer, die u stap-voor-stap toont waar u moet zijn. U hoeft 
daardoor niet meer te zoeken.’

‘Daar waar het aan de orde is vindt u links naar meer gedetail-
leerde informatie over de betreffende subsidie of financierings-
mogelijkheid. Inclusief rekenvoorbeelden om het voor u en uw 
klant zo concreet mogelijk te maken.’

over Helen Visser
Helen is haar gehele loopbaan actief op het gebied van 
vastgoed, bouw en ruimtelijke ordening. Vanuit de Kamer 
van Koophandel Rotterdam was zij betrokken bij de 
praktische opzet van parkmanagement op bedrijfs-
terreinen in de regio Rijnmond. Waarbij rondom afval-
verwerking en energie goede initiatieven genomen zijn. 
Ze was ook betrokken bij strategische visies op de 
ruimtelijke economische ontwikkeling van de Mainport 
Rotterdam en aangrenzende regio’s. Binnen Bouwend 
Nederland is Helen nu accountmanager en secretaris 
van de beleidsadviescommissie duurzaamheid. 
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fInanCIerIngs-
wIjzer

Particuliere eigenaar/
bewoner

Bestaande bouw

Nieuwbouw
Woningbouwcorporaties

Bouwers

Financieringswijzer
energiezuinig bouwen

SVn
Duurzaamheidslening

Leasen (zonnepanelen

Energiesubsidiewijzer

Energie bespaarlening

Verlaagd BTW tarief

Kredietunie

Crowdfunding

Dit is een gedeelte van de Financieringswijzer. Het gaat om het deel dat specifiek 
relevant is voor de verbouwmarkt in opdracht van particulieren. Online (bit.ly/1mYjJtp) 

vindt u de hele Financieringswijzer, die u stap-voor-stap toont waar u moet zijn.

altIJd up-to-datE
De Financieringswijzer is in 2013 voor het eerst door 
Bouwend Nederland gepubliceerd. De online wijzer wordt 
continu bijgehouden, om ervoor te zorgen dat alle gege-
vens altijd up-to-date zijn.
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SVn duurzaamheidslening
Lening vanuit gemeente in samenwerking met
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

n  Aantrekkelijke lening voor energiebesparende
 maatregelen.
n  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en de
 maximale lening is vastgesteld op € 25.00,-.
n  Lage rente door korting van 3,0% op rentetarief van SVn, 

rente staat vast gedurende de looptijd.
n  Looptijd van 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,-
 voor grotere bedragen is de looptijd 15 jaar.
n  Gemeente moet deelnemen aan regeling. 
n  Website voor meer informatie: www.svn.nl.

REKEnVooRbEEld:
U wilt enkelglas ramen vervangen voor HR++ glas:
n  U heeft een lening van € 8.000,- nodig.
n  De lening heeft een looptijd van 15 jaar.
n  De rente bedraagt 2,5% (na rentekorting van 3%).
n  De maandlasten zijn € 54 U profiteert al direct na 
 het plaatsen van het HR++ glas van de lagere
 energierekening.

Verlaagd btw-tarief
Btw-tarief van 21% naar 6% voor renovatie-, herstel-
werkzaamheden en tuinonderhoud woningen

n  De tijdelijke Btw-verlaging is verlengd van 1 maart 2014 
naar 31 december 2014.

n  Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en 
onderhouden van de woning en de aanleg en onderhoud 
van de tuin.

n  Het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van o.a.
 warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en het
 isoleren van de woning vallen onder de 6% Btw regeling.
n  Verlaging alleen voor woningen ouder dan twee jaar.
n  De verlaging is alleen van toepassing op de 
 arbeidskosten, niet op de gebruikte materialen.

leasen (zonnepanelen)
Direct gebruik maken van duurzame energie
zonder investering

n  Geen investering nodig, u betaalt een vast bedrag
 per maand.
n  De lease is inclusief installatie, onderhoud en garantie.
n  Geen onverwachte hoge kosten.
n  Tussentijdse contractbeëindiging is mogelijk.
n  Na de leasetermijn van 17 jaar bent u eigenaar van het 

systeem.
n   Website voor meer informatie: www.123energie.nl. 

Energiesubsidiewijzer
De wegwijzer naar energiebesparing, ontwikkeld door
Agentschap NL

n  De Energiesubsidiewijzer biedt begrijpelijke informatie 
 over subsidies en regelingen.
n  Eén duidelijk overzicht van regelingen op lokaal, regionaal, 

provinciaal en nationaal niveau.
n  De Energiesubsidiewijzer wordt voortdurend bijgehouden 

en is daarmee actueel en compleet.
n   Website voor meer informatie: www.energiesubsidiewijzer.nl.

GEZInSSItuatIE
Een echtpaar met 2 kinderen woont in een jaren ’60 hoek-rijtjeswoning. De hypotheek bedraagt 
€ 175.000,-. Het gemiddeld energieverbruik is € 3.404,- per jaar. 
Het gezamenlijk inkomen is € 42.000,- bruto per jaar en de gezamenlijke lasten bedragen 
€ 950,- per maand.
De investering in energiebesparende maatregelen is € 7.203,- (exclusief afsluitkosten).
*Rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van aanvragen.
De gemiddelde energiebesparing bij de maatregelen spouwmuurisolatie, HR++ glas in de leef-
ruimten en HR-combiketel is € 1.016,- per jaar of € 84,- per maand. De terugverdientijd op basis 
van de bruto lasten is circa 9 jaar.
Bron en meer rekenvoorbeelden: www.rijksoverheid.nl.

Energiebespaarlening
Laagrentende lening voor de financiering van
energiebesparende maatregelen

n  Leningen verkrijgbaar tussen € 2.500,- en € 25.000,-.
 Het betreft een annuïteitenlening.
n  De looptijd bedraagt 7 jaar voor bedragen onder de 
 € 5.000,-. Boven de € 5.000,- bedraagt de looptijd
 10 jaar.
n  De rente is 3,4% bij een looptijd van 7 jaar. Bij een
 looptijd van 10 jaar is de rente 3,8%.
n  De lening kan gebruikt worden voor de volgende
 energiebesparende maatregelen.
n  Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet
 gestort. Vanuit hier wordt de aannemer of installateur
 betaald.
n  Website voor meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl.
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Ondanks de economische onzekerheid voelen werkgevers- 
en werknemersorganisaties in de gezamenlijke keten bouw-
nijverheid de urgentie om echt werk te maken van hun 
human capital. Regionale initiatieven en profilering van 
HBO en WO onderwijsinstellingen moeten ondersteunend 
werken aan deze HCA Bouw. De sector vindt afstemming 
over deze initiatieven noodzakelijk.

In de periode 2013-2015 zal de HCA Bouw moeten worden 
uitgewerkt in een programma. Dit vraagt samenwerking 
tussen werkgevers- werknemersorganisaties, overheid en 
kennis- en onderwijsinstellingen. De overheid moet de 
randvoorwaarden scheppen. Dit kan de overheid door met 
beleid, wet- en regelgeving en financiële middelen deze 
HCA Bouw te ondersteunen. Alleen door de samenwerking 
kunnen de ambities van de sector bouwnijverheid worden 

gerealiseerd.

Het te vormen Expertteam Sociale Innovatie en het tot stand 
komen van een Human Capital Netwerk zijn essentieel voor 
het realiseren van de ambities uit deze HCA Bouw.

Kredietunie nederland
Coöperatie tussen MKB-ondernemers die via
gemeenschappelijke kas, geld

n  Kredietunie per bedrijfstak of regio.
n  Iedere kredietunie geeft aandelen uit om eigen 
 vermogen te vormen.
n  Aansprakelijkheid aandeelhouders is niet meer dan
 eigen gestort bedrag.
n  Kredietgevende leden fungeren tevens als coach voor
 de kredietnemers.
n  Kredietunie Zeeland is geïntroduceerd in november 2013. 

Als het benodigde startkapitaal van 2,5 miljoen
 euro bijeen is gebracht, gaat deze Kredietunie medio
 2014 van start.
n  Websites voor meer informatie: 
 www.kredietunienederland.nl en
 www.kredietuniezeeland.nl.

Greencrowd
Stichting die burgers financieel betrekt bij duurzame
energieprojecten in hun eigen leefomgeving

n  Burgers kunnen zich inschrijven voor een project in
 hun eigen omgeving.
n  Het bedrag, de looptijd en de daarbij behorende rente
 zijn zelf te bepalen.
n  De onderneming vergroot zijn eigen vermogen en
 kan investeren.
n  Meerdere projecten voor zonnepaneleninstallaties
 zijn succesvol verlopen. Onlangs is het project gestart
 voor het Prinses Maxima Centrum. 
n  Website voor meer informatie: www.greencrowd.nl.
n  Zie ook de verzamelwebsite van crowdfunding
 platforms: www.douwenkoren.nl.
 Onder het kopje Duurzaamheid staan interessante
 platforms voor duurzame projecten.

tIp: crowdfunding is ook geschikt voor andere 
duurzame projecten, zoals isolatieverbetering of 
warmtekoude opslag installaties (WKO) bij bestaande 
woningen!
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‘als De buren 
gaan zeggen: 
‘dat wil ik ook,’ 
Dan zIjn wIj 
geslaagD

We moeten stoppen met praten over 

dat er geen markt zou zijn voor de 

verduurzaming van particuliere wo-

ningen, aldus Gerard bac. Want: 

‘Die markt, die is er gewoon.’ Gerard 

Bac richtte in 2011 samen met Mark 

Winterkamp COMeG op. Hun doel: 

niet meer op prijs concurreren met 

andere bedrijven, maar echte waar-

de toevoegen voor de klant. Door de 

samenwerking die COMeG nu heeft 

met andere bedrijven is 

bouwen weer leuk, vindt 

Gerard. ‘Het gaat niet 

om de laagste prijs, maar om de toe-

gevoegde waarde die je biedt. Om 

kwaliteit. Daardoor kun je je speci-

fieke expertise weer inzetten en dat 

voelt goed.’

De overheersende instelling in de bouw is er nog 
steeds een waarbij we er vanuit gaan dat de 
klant echt wel weet wat hij wil en ons vraagt om 
dat uit te voeren. ‘U vraagt, wij draaien,’ aldus 
Gerard. In de meeste gevallen weet de klant 

echter helemaal niet zo precies wat hij wil. Hoe kan hij ook? 
Hij heeft vaak geen idee van alle mogelijkheden die er zijn. 
‘Daarom,’ zegt Gerard, ‘gaat het erom de latente vraag te ach-
terhalen. De vraag achter de vraag. En dat kan alleen door je 
te verdiepen in de klant. Door dóór te vragen en echt interesse 
te tonen in de klant.’

dE WERKElIJKE bEHoEFtE aCHtERHalEn
Gerard zag al langer dat het anders moest kunnen in de bouw. 
Constant al die discussies over prijzen. Hij wilde bouwen weer 
leuk maken, écht goede oplossingen bieden aan de klant. In 
de bestaande voorraad zagen hij en Mark Winterkamp veel 
kansen. Zo ontstond hun bedrijf: COMeG (CO-creatie Mark 
en Gerard). COMeG zet zich in voor levensduurverlenging van 
vastgoed.

‘Wij gaan met onze klanten in gesprek om te achterhalen wat 
nu hun werkelijke behoefte is. Je moet daarbij ook over de 
schutting heen durven kijken. Brancheoverstijgend. Zo komen 
we erachter wat we hem kunnen bieden en kijken we welke 
bedrijven, welk netwerk, daar het beste bij past. Daarbij kijken 
we naar de hele keten, van architect en constructeur tot 
installateur tot schilder en tegelzetter. Zo kunnen we een totaal-
oplossing bieden die volledig is afgestemd op de behoefte van 
de klant.’

nul-op-dE-MEtER WonInG
Inmiddels heeft COMeG, samen met onder andere BJW 
wonen en DSH architecten, onder de naam ComfortSprong 
een concept ontwikkeld voor naoorlogse grondgebonden 
woningen. Een zogenoemd renovatiepakket om een nul-op-

 ‘om een totaaloplossing 
te kunnen bieden kijken we 

naar de hele keten, van    
arChIteCt en ConstruCteur 

tot Installateur tot sChIlDer 
en tegelzetter.’
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 ‘het gaat erom de latente 
vraag te aChterhalen. De 

vraag aChter De vraag. 
en Dat   kan alleen Door je 

te verDIepen In De klant.’
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de-meter woning te realiseren. COMeG noemt het ‘ver-
nieuwbouw’, vanwege de vrij radicale verduurzaming die 
plaatsvindt. Klanten krijgen:
•  een vernieuwde woning met nieuwe uitstraling;
•  meer wooncomfort;
•  een prettig binnenklimaat;
•  geen vocht, schimmel en tocht meer;
•  geen energierekening meer.
 
niEt langEr: ‘u Vraagt, wij draaiEn’
Een compleet andere aanpak dan ‘u vraagt, wij draaien’. ‘Er 
zijn nog steeds veel bouwers en installateurs die in een hoekje 
zitten te wachten tot de crisis voorbij is. Die denken na de crisis 
weer verder te kunnen gaan zoals het altijd ging. Maar dat gaat 
niet gebeuren. De markt is echt definitief veranderd en daar 
horen andere manieren van werken bij.’

‘Als je denkt vanuit ‘u vraagt, wij draaien’ dan gaat het puur om 
de prijs die je biedt. De klant geeft immers precies aan wat hij 
wil, de uitvoerende partij die de beste prijs biedt mag het ver-
volgens gaan doen. Als je denkt vanuit toegevoegde waarde 
concurreer je niet alleen op prijs, maar gaat het echt om wie 
de beste totaaloplossing biedt. Jouw expertise doet ertoe. Je 
biedt de klant iets waarvan hij misschien helemaal niet wist dat 
het mogelijk was. 

wij zijn dE ExpErt, dus wij dragEn HEt risico
‘Daarbij ben je niet met elkaar aan het prijsvechten, maar werk 
je samen. Dat is totaal anders. Het budget kan dan ook leidend 
zijn. Dat je zegt: dit is wat je van ons kunt verwachten binnen 
dat budget en deze kwaliteit bieden we. Wij spreken vooraf 
met onze klanten een gegarandeerde prijs af. Dat doen we, 
omdat wij op basis van onze ervaring vrijwel alle pijnpunten 
kennen. Het risico is dus voor ons.’

KEuZES MaKEn IS bElanGRIJK
Partijen die ‘van alles wat’ doen zullen dus ook keuzes moeten 
maken, is de overtuiging van Gerard. ‘Je moet echt de beste 
willen zijn in jouw specifieke expertise. Dan heb je de meeste 
toegevoegde waarde in zo’n team en kun je meehelpen een 
optimale oplossing te bieden.’

‘Als je nu van alles doet en moet gaan kiezen waarin je je gaat 
specialiseren kan dat moeilijk zijn. Keuzes maken is eng. Maar 

het brengt je uiteindelijk wel meer als je in één ding de beste 
bent in plaats van in heel veel dingen een beetje goed. Dat laat-
ste maakt je niet onderscheidend ten opzichte van anderen.’
 
pERSoonlIJKE KlIK
Gerard gelooft ook niet in eenmalige samenwerking. ‘Wij zoe-
ken bij elk product de juiste partners met de juiste expertise, 
maar het zijn wel allemaal partners waar we herhaaldelijk mee 
samenwerken. We zijn in die teams vervolgens heel open. Ieder 
ziet elkaars kosten en marges. Vertrouwen is daarin natuurlijk 
heel belangrijk, zonder dikke papieren contracten. Je moet 
weten wie je kan vertrouwen en er moet een persoonlijke klik 
zijn. Zo’n samenwerking brengt immers ook verplichtingen met 
zich mee. Je moet elkaar helpen om risico’s te minimaliseren, 
om samen tot het beste eindproduct te komen.’
 
‘En als er een keer een kink in de kabel komt in de samenwer-
king, dan moet je daar niet voor weglopen of het ‘even laten’, 
maar het direct uitspreken. Ook als je elkaar niet begrijpt: ‘Oh, 
heb je dat zo bedoeld,’ kan dan zomaar de reactie zijn. Niets 
aan de hand dus, maar je moet het wel allemaal direct be-
spreekbaar maken om misverstanden te voorkomen.’
 
CoMplEEt pRoduCt
COMeG loopt uiteraard ook tegen barrières op. ‘Vernieuwbouw 
naar nul-op-de-meter vergt een flinke investering die eigenlijk 
niet financierbaar is voor particulieren. Bij een taxatie wordt 
geen rekening gehouden met het feit dat er geen energie-
rekening is. Je kunt het daardoor niet opnemen in je hypotheek. 
Gek natuurlijk, want zo’n energierekening gaat om heel veel 
geld. Maar dat is hoe het nu is. We zijn het nog niet gewend in 
Nederland, woningen zonder energierekening.’
 
‘Dat houdt ons echter niet tegen. Het betekent dat we ons 
product haalbaar moeten gaan aanbieden binnen de geldende 
wetgeving, of dat we de wetgeving moeten veranderen. Dat 
laatste kan lang duren, vanuit Energiesprong wordt daar lande-
lijk gelukkig de nodige energie in gestoken. In eerste instantie 
zoeken we naar manieren om ons product haalbaar te maken 
binnen de geldende wetgeving.’

‘Dat betekent dat onderdeel van ons product de financiering 
wordt. We zijn nu in gesprek met banken om dat te realise-
ren. Het uitgangspunt is dan, dat het geld dat je bespaart op 
je energierekening, je de financiële ruimte geeft die je nodig 
hebt om te verbouwen. Zo zijn we daarnaast in gesprek met 
verzekeraars om de garanties en prestaties te verzekeren. We 
geloven erin dat dit gaat lukken, want we weten 100% zeker 
dat ons product werkt. We hebben een prototype getest en dat 
gaf zelfs 30% overprestatie.’

 ‘wij spreken vooraf een 
gegarandeerde prijs af. wIj 

kennen op basIs van 
onze   ervarIng vrIjwel alle 

pIjnpunten. het rIsICo Is Dus 
voor ons.’

‘dat WIl IK ooK’ ‘En IK ooK’ En IK ooK’
COMeG zet nu alles op alles om de eerste projecten op de 
particuliere markt te realiseren. ‘Het is enorm pionieren, ook 
met onze klanten. Het zijn verschillende mensen met dito 
behoeften, maar allemaal willen ze met ons die nul-op-de-
meter woning realiseren. Dit jaar willen we met deze mensen 
de eerste resultaten behalen.’
 
‘In deze eerste projecten zullen we stevig moeten investeren. 
Daar houden we rekening mee, we denken projectoverstijgend. 
We stoppen veel tijd en energie in het verder ontwikkelen van 
onze kennis, het opdoen van ervaring met onze concepten en 
het bouwen van een netwerk. En dan kost die eerste woning 
ons misschien geld, maar we geloven in ons product. Als de 
bewoners gaan fungeren als ambassadeurs naar andere par-
ticulieren, zo van: ‘Het werkt echt, het is de investering dubbel 
en dwars waard’. Als dat verhaal zich gaat verspreiden en de 
buren gaan zeggen: ‘Dat wil ik ook’ ‘En ik ook’ En ik ook’. Dan 
zijn wij geslaagd. Dan gaat het vliegwiel draaien.’ 

 ‘als je denkt vanuit toegevoegde waarde 
ConCurreer je niet op prijs, maar gaat het   eCht 
om wIe De beste oplossIng bIeDt.’

 ‘de finanCiering wordt 
onderdeel van ons 
produCt. Daarnaast zIjn 
we In gesprek   met 
verzekeraars om De 
garantIes en prestatIes 
te verzekeren.’

over Gerard bac
Gerard Bac werkte van 2001 tot 2011 bij bouwbedrijf 
Panagro. In verschillende functies maakte hij daar alle 
aspecten van het bouwproces mee. Als projectleider 
op de bouw de uitvoering, op het bedrijfsbureau de 
werkvoorbereiding en als adjunct-directeur de selecties 
en presentaties en het klantcontact. In 2011 richtte hij 
samen met Mark Winterkamp COMeG op, een aanne-
mer++, zoals ze het zelf omschrijven. COMeG zet zich in 
voor levensduurverlenging van vastgoed. Hun doel: niet 
meer op prijs concurreren met andere bedrijven, maar 
echte waarde toevoegen voor de klant. Door goed te 
luisteren naar de klant en samen te werken met andere 
bedrijven biedt COMeG een totaaloplossing die volledig 
is afgestemd op de behoefte van de klant.

ondERZoEK WIJSt uIt: WE WIllEn 
bEtER WonEn
Hoe belangrijk garanties zijn, en hoe belang-
rijk het is om met de klant mee te denken 
over de financiering, blijkt ook uit onderzoek 
onder huiseigenaren dat is uitgevoerd in 
opdracht van Energiesprong. 33% van de 
ondervraagde huiseigenaren vindt het een 
aantrekkelijk voorstel om voor hetzelfde geld 
beter te wonen, met garantie!
 
Huiseigenaren is gevraagd wat ze van het 
volgende voorstel vinden:
•  een renovatie voor € 40.000, die u betaalt 
 met uw energierekening,
•  uw woning wordt in 8 dagen energie-
 neutraal gemaakt,
•  tijdens deze 8 dagen blijft u in uw eigen 
 huis of gaat u op vakantie,
•  en na deze 8 dagen is uw woning een 
 echte ‘0 op de meter’-woning: helemaal 
 ‘spic & span’ en klaar voor de 21ste eeuw.
 

Een reactie: ‘Ja natuurlijk wil ik dat. Omdat ik 
dit geld toch al kwijt ben in de maand en het 
woongenot er een stuk beter op wordt.’
 
al In 2014 aan dE SlaG
Centrale onderzoeksvraag was: In hoeverre 
hebben huiseigenaren van hoekwoningen 
in een rij en rijwoningen gebouwd tussen 
1950 en 1980, én met een maandelijkse 
energie-rekening van minimaal € 175,
interesse in het energieneutraal maken van 
de woning voor de prijs van hun energie-
rekening? Een derde zegt (zeer) zeker of 
waarschijnlijk in te gaan op het aanbod. 
Een tiende zegt zeer zeker of zeker op het 
aanbod in te gaan. Een kwart denkt waar-
schijnlijk ook op het aanbod in te gaan. 
38% twijfelt nog, terwijl 16% het aanbod op 
dit moment afwijst. Een tiende van de 
geïnteresseerden en twijfelaars (7% totaal) wil 
al in 2014 op het aanbod ingaan en 16% in 
2015 of 2016.

VocHt, tocHt, kou En HErriE 
Van dE buREn
Waar mensen een hekel aan hebben als het 
op wonen aankomt is vocht, tocht, kou en 
herrie van de buren. Allemaal dingen dus, die 
met goed isoleren en ventileren verholpen 
kunnen worden. De redenen om niet in te 
stemmen met een verbouwing van een eigen 
huis naar energieneutraal, komen vaak voort 
uit onzekerheid (‘Wordt er wel waargemaakt 
wat men belooft?’) en financiën (‘Kan ik dit 
betalen en is het een goede investering?’). 
Dus bouwers en banken, kom maar op met 
de financieringsmogelijkheden en goede 
verbouwpakketten! 
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Waarom moet ik
morgen beginnen?

Wilt u geld verdienen met duurzame verbouwingen, in opdracht van particulieren?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   

Heeft u al partners met wie u een goed integraal aanbod kunt doen? 
Bent u met een team dat invulling kan geven aan de volgende disciplines: architect, 
ingenieur, bouwer en W- en E-installateur?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   
 

Heeft u duidelijke doelen geformuleerd met uw partners? Hoe ziet de 
samenwerking eruit, wie heeft welk belang? 

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   
 

Heeft u al een klantengroep? Met andere woorden: is uw orderportefeuille 
goed gevuld? En verwacht u dat deze ook in de toekomst goed gevuld blijft?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   

Heeft u voldoende kennis over de (technische) mogelijkheden in huis en 
heeft u toegang tot bronnen om hierin ook actueel te blijven?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   

Heeft u voldoende kennis om uw klanten te informeren over de mogelijkheden 
voor financiering en subsidies?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   

beschikt u over voldoende kennis om prestatiegaranties te kunnen bieden 
met uw team?

	 	 ❑  Ja                    Nee  ❑   

Wow! u bent een topper. Met dit stappenplan kunnen wij voor u niets 
meer betekenen. Wij wensen u veel succes. 
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Dan is dit stappenplan niet relevant voor u.

Zoek partners. Waarom? Om een 
integraal aanbod te kunnen doen en om 
elkaar te helpen met de verkoop. 
Zie ook pagina 44.

Ga open en eerlijk het gesprek met elkaar 
aan. Zorg ervoor dat, om teleurstellingen 
te voorkomen, vooraf duidelijk is wie, wat, 
waarom doet. Zie ook pagina 44.

Ga actief op zoek naar klanten. 
Zorg dat u een aantrekkelijk aanbod heeft. 
Zie ook pagina 22.

Zorg dat uw kennis compleet en actueel is 
en blijft. Lees vakbladen, houdt relevante 
sites bij, zorg dat u voldoende tijd en geld 
vrijmaakt voor scholing en werk zo nodig 
samen met partners en verdeel de 
expertisevelden.

Zorg dat u die kennis heeft en bijhoudt.
Zie ook pagina 54.

Op korte termijn zijn prestatiegaranties nog 
niet altijd vereist. Maar houd er rekening 
mee dat het die kant op gaat. Zorg dat u 
met uw partners de expertise opbouwt om 
dit in de toekomst wel te bieden. Dat 
betekent, in ieder geval op de lange termijn, 
ook de prestaties van uw aangeboden 
oplossingen meten.

➝ ➝

➝ ➝

➝ ➝

➝ ➝

➝ ➝

➝ ➝

➝ ➝
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Vallen en opstaan 
hoort erbij: zo blijft u 
in beweging

Praktische ondersteuning om 
met uw bedrijf die extra stap 
te zetten die u nodig heeft

De particuliere markt biedt zonder meer ondernemingskansen. Ook voor u. Als u nu schakelt en 

uzelf doorontwikkelt voor deze markt, grijpt u die kansen en realiseert u continuïteit voor uw bedrijf. 

De weg daarnaartoe is wel voor ieder bedrijf anders. En er komt van alles bij kijken. Het gaat over 

het gelijktijdig veranderen van cultuur, mensen, producten, diensten en werkwijzen. Dat kost tijd en 

verloopt niet volgens een vastomlijnde route. De Energiewerkplaats helpt u praktisch op weg. 

philine Krosse van De Energiewerkplaats: ‘We willen alle MKB-ers het puzzelstukje geven dat ze 

nodig hebben.’

U heeft het kunnen lezen in deze publicatie: er zijn 
ontelbaar veel kansen voor u als MKB-er om 
geld te verdienen aan duurzaamheid. Er is een 
enorme potentiële vraag. Het is nu aan de sec-
tor, aan u, om samen met andere bedrijven, een 

integraal aanbod te ontwikkelen dat optimaal inspeelt op de 
behoefte in de markt.

pRaKtISCHE ondERStEunInG
Dat heeft u natuurlijk niet van de ene op de andere geregeld. 
Het vraagt een behoorlijke investering in de ontwikkeling van 
uw bedrijf om geld te verdienen met duurzaamheid. En iedere 
onderneming heeft andere prioriteiten in die ontwikkeling. 
Sommige punten doet u al van nature, anderen vergen meer 
inspanning.
 
Hoe kunt u optimaal gebruik maken van de kennis die in de 
markt al aanwezig is? Hoe kunt u voorkomen dat u verloren 
raakt in het razende tempo waarmee nieuwe producten en 
diensten ontwikkeld worden? Hoe kunt u innoveren en toch 
uw kwaliteit garanderen? En hoe blijft u op de hoogte van 
de uiteenlopende mogelijkheden om een project financieel 
rendabel te maken? 

Het Actieteam heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan om 
u te kunnen ondersteunen bij de beantwoording van deze en 
andere vragen. Daar gaan we mee verder, samen met u, al 
doende lerend, onder de noemer van De Energiewerkplaats.
 
Philine: ‘De Energiewerkplaats is een non-profit initiatief. We
helpen MKB ondernemers bij het verduurzamen van particuliere
woningen. Bijvoorbeeld door bedrijven uit de regio op
innovatieve manieren in projecten te verbinden; met elkaar, 
met overheden, met kennisaanbieders en met gebruikers. 
Zodat zij kunnen leren van elkaars praktijkervaringen en 
expertise. Maar ook door te experimenteren met de 

 ‘Bedrijven die nu de overstap 
maken naar verduurzaming 

van particuliere    woningen 
slaan echt een nieuwe weg in.’
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nieuwste technologie en processen en een op maat gemaakt 
opleidingstraject te ontwikkelen.’

‘Wij willen die plek zijn waar alle vragen, kennis en ervaringen 
samenkomen. Zodat we samen steeds verder komen.’

SCHIJnZEKERHEdEn loSlatEn
‘Bedrijven die nu de overstap maken naar de markt van ver-
duurzaming van particuliere woningen, slaan echt een nieuwe 
weg in,’ aldus Philine. ‘Het vraagt om nieuwe vormen van 
samenwerking, een andere kijk op het huidige aanbod en
vergaande kennis van de potentiële klant.’

‘Het betekent ook: het loslaten van allerlei schijnzekerheden. U 
zult risico’s moeten nemen en u zult moeten investeren. U gaat 

wat bIeDt De 
energiewerkplaats?
•  Een opleidingsprogramma op maat.
•  Actuele kennis en inzichten met betrekking tot het 
 verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad.
•  Inzicht in de ondernemerskansen in uw regio.
•  Ontwikkeling van uw klantgerichtheid voor de 
 particuliere markt.
•  Inzicht in de mogelijkheden van andere 
 verdienmodellen.
•  Ontmoeting met mogelijk nieuwe samenwerkings-
 partners en inspirerende koplopers.
•  Vergroten van mogelijkheden voor innovatie.
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nieuwe klanten ontdekken, waarvoor technische kennis van 
verschillende vakgebieden tegelijk nodig is. Alles hangt met 
elkaar samen en dat maakt ongetwijfeld dat u soms door de 
bomen het bos niet meer ziet. Wij willen u helpen om continu in 
beweging te blijven. Om precies die kennis of ondersteuning te 
vinden die past bij uw ontwikkeling of opdracht.’
 
ContInu blIJVEn lEREn
Doel van De Energiewerkplaats is om continu te blijven leren. 
‘De bouw is een enorme puzzel die nu nog bestaat uit allerlei 
verschillende soorten stukjes. Groot, klein, 3D en plat. We zit-
ten nooit even rustig bij elkaar. Terwijl dat wel nodig is voor de
verandering die we willen bewerkstelligen. Pas wanneer ieder-
een de status quo kan loslaten, elkaar gaat vertrouwen en sa-
men nieuwe stappen durft te zetten, is het mogelijk om samen
in beweging te komen. We moeten elkaars taal leren spreken.’
 
‘Wij willen die plek zijn waar alle vragen, kennis en ervaringen 
samenkomen. Zodat we samen steeds verder komen. We wil-
len alle MKB’ers het puzzelstukje geven dat ze nodig hebben.’

De Energiewerkplaats doet dit met behulp van een groot net-
werk, dat onder andere bestaat uit samenwerkingsverbanden
met een aantal conceptaanbieders uit deze publicatie. ‘We 
verbinden de kennis die relevant is voor uw vraagstuk, zodat 
wij u continu de laatste stand van zaken kunnen aanbieden. En 
we creëren de benodigde leeromgeving, die we heel pragma-
tisch vormgeven op basis van uw behoeften. Zodat u continue 
kwaliteit levert en uw klanten blijven terugkomen.’

WaaR nu tE bEGInnEn
Dus, waar nu te beginnen en hoe komt u daar waar u wilt zijn? 
Via De Energiewerkplaats (www.energiewerkplaats.nl). ‘Wij 
gaan met u eerst uw behoefte definiëren en verbinden ons tra-
ject met uw lokale omgeving. Samen verkennen we de moge-
lijkheden om uw kansen op opdrachten te vergroten. Dit kan 
onder meer door ontwikkeling op het gebied van het acqui-
sitietraject, nieuwe samenwerkingsvormen, een adequate en 

kwalitatief hoogwaardige uitvoering en nazorg. Zo ontwikkelen 
wij met u en met uw lokale partners het meest geschikte traject 
om uw bedrijf die stap extra te laten zetten die u nodig heeft.’

over philine Krosse
Philine is vanaf het begin van haar carrière in bouw (1999) 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse in-
novatieve projecten. Als programmamanager bestaande 
Bouw bij SBR-CURnet is zij nu vooral bezig om de vele 
projecten die de transitie in de bouwsector stimuleren te 
ondersteunen, verbinden en op te schalen. 
Met De Energiewerkplaats wil zij de versnipperde en veel-
al abstracte kennis voor de praktijk toegankelijk maken, 
komen tot nieuwe leertrajecten die aansluiten bij de cul-
tuur van de sector en bijdragen aan een betere verdeling 
van middelen en energie. Door werk met werk te maken, 
is een constante groei voor iedereen mogelijk!  ‘Wij ontwikkelen samen met u en 

met uw lokale partners het meest     
geschikte traject om uw bedrijf die 

stap extra te laten zetten.’

 ‘Wij willen die plek zijn waar alle vragen, 
 kennis en ervaringen samenkomen.    Zodat we 
 samen steeds verder komen.’
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