
 

 

 

Duurzaamheid binnen de Aedes-benchmark gaat over de 

technische woningkwaliteit én over het daadwerkelijke 

energieverbruik van bewoners. Want ook hierop kan de 

corporatie invloed hebben. Eigen Haard werkt daarom al 

jarenlang met energiecoaches die bewoners advies geven. 

Hoe heeft deze aanpak het meest effect? 

 

‘Onze energiecoaches zijn zelf huurders. Daardoor komen ze makkelijker binnen. Bij een 

corporatiemedewerker denkt de bewoner eerder: wat moet die van mij.’ Aldus Ilse van Andel, adviseur 

Strategie bij Eigen Haard. 

De Amsterdamse corporatie werkt al zes jaar met energiecoaches, de laatste twee jaar binnen het 

Europese project TRIME (Trias Mores Energeticia). Zeven corporaties in vijf landen hebben subsidie 

gekregen van de Europese Unie. Doel van het driejarige project is het energieverbruik van bewoners 

met negen procent te verminderen door inschakeling van vrijwillige energiecoaches. De TU Delft 

onderzoekt de effecten van alle inspanningen.  

Waarom energiecoaches? ‘We nemen al veel energiezuinige maatregelen voor de woningen zelf’, zegt 

Van Andel. ‘Zo verduurzamen we met het project SAVE 10.000 woningen binnen tien jaar. Door 

bijvoorbeeld dubbel glas aan te brengen, daken te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Vooral de 

woningen met een E-, F- of G-label pakken we aan’, zegt Van Andel. ‘Het beïnvloeden van het gedrag 

is de volgende stap. Want isoleren van een woning heeft bijvoorbeeld weinig zin als de bewoner 

vervolgens de ramen wijd open zet. Bewoners kunnen veel resultaten boeken door zich bewust te zijn 

van hun gedrag en bijvoorbeeld energiezuiniger apparaten te gebruiken.’ 

 

Inmiddels zijn zo’n twintig energiecoaches bij 140 huishoudens over de vloer geweest. De 

meetresultaten van de TU Delft zijn er nog niet, maar Van Andel kan al wel vertellen wat wel en niet 

werkt bij het werven en trainen van de coaches en de selectie van de huishoudens. 

 

Hoe help je bewoners energiezuiniger te leven? 

1. Werving en training energiecoaches 

Eigen Haard plaatste onder andere oproepen in het bewonersblad en op de website. Maar het meest 

effectief bleek een werving onder leden van het klantenpanel. ‘Afgelopen jaar leverde dat in één klap 

twintig vrijwilligers op’.  

De coaches hebben een uiteenlopend kennisniveau, maar krijgen een gedegen training om beslagen 

ten ijs te komen. Professionals van Eigen Haard verzorgen de opleiding en nodigen soms installateurs 

uit om kennis over te dragen. Tijdens een speciaal energiecafé hebben alle coaches na een aantal 

maanden ervaringen uitgewisseld.  

2. Selectie huishoudens 

De energiecoaches benaderden potentiële deelnemers uit hun eigen netwerk. Ook leden van het 

klantenpanel werden opnieuw benaderd: nu als ‘gewone’ deelnemer. Er is breed geworven in het hele 

woningbestand. Van Andel: ‘maar het heeft minder zin om op gedrag te sturen als iemand in een 

slecht geïsoleerde woning zit. Daarom richten we ons voortaan  minder op bewoners van woningen 

met een laag energielabel.’   

3. IJsbreker en incentives 
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Bij het eerste bezoek vraagt de energiecoach een test te doen om het ijs te breken en een snel beeld 

te krijgen van het gedrag. Voorbeeldvragen: zet je de thermostaat op 19 graden overdag en 16 graden 

’s nachts? Zet je de stand-by van je apparaten uit? Doe je het licht uit als je niet in de kamer bent? 

Was je op 30 graden? De bewoner scoort goed, slecht of er tussenin. Om deelnemers extra te 

motiveren nemen de energiecoaches bij hun eerste bezoek een passend cadeautje mee, zoals een 

stekkerblok met aan- en uitknop of een ledlamp.  

4. Focussen op huurders met betalingsachterstand 

Voortaan wil Eigen Haard zich vooral richten op deelnemers die het meest te winnen hebben bij 

energiebesparing. Van Andel: ‘Huurders met huurachterstanden hebben bijvoorbeeld groot belang bij 

het verminderen van hun woonlasten. Dat motiveert extra om mee te doen.’ Daarvoor zoekt de 

corporatie samenwerking met organisaties die bewoners bijstaan bij betalingsproblemen. 

5. Coachen van bewoners in duurzaam opgeleverde woningen 

Een energiecoach kan veel betekenen voor bewoners in een nieuwe of gerenoveerde woning. Zij 

krijgen immers vaak te maken met nieuwe installaties, zoals zonnepanelen of warmtepompen. Daar 

moet je mee leren omgaan. Bij vloerverwarming kost het bijvoorbeeld meer tijd om een ruimte op te 

warmen en duurt het ook langer voordat de ruimte afkoelt. Dan werkt het zelfs averechts om de 

thermostaat ’s avonds veel lager te zetten dan overdag. 

Vaak blijkt dat de energierekening niet of nauwelijks daalt nadat een huurder een woning met een 

hoger energielabel betrekt. Van Andel: ‘Iemand die bijvoorbeeld overschakelt van een gaskachel op 

centrale verwarming, gaat meer ruimtes verwarmen en dus meer energie verbruiken. Daar valt dus 

nog veel winst te behalen.’ 

6. Vaklieden inschakelen om bewonersgedrag te signaleren 

Eigen Haard wil het coachen in de toekomst niet alleen overlaten aan vrijwilligers. Vaklieden die toch al 

bij de huurders thuis komen, kunnen signaleren wat er op energiegebied valt te verbeteren en 

bewoners daarover adviseren. Daarvoor krijgen ze een speciale training. 

 

Resultaten 

140 huishoudens en twintig energiecoaches 

In het lopende traject hebben zo’n 140 huishoudens sinds 2015 hun energieverbruik tegen het licht 

gehouden of zijn daar nog mee bezig. Elke coach heeft maximaal tien huishoudens onder zijn of haar 

hoede. De eerste winter (2015-2016) van het project waren er vier coaches. Een deel van hen is nog 

steeds actief en er zijn nieuwe bijgekomen. De tweede winter in hun aantal opgelopen tot twintig. 

Wachten op de cijfers 

Er zijn nog geen cijfers over het energieverbruik van bewoners die zich hebben laten adviseren door 

energiecoaches. Pas sinds de deelname aan het Europese TRIME-project worden meterstanden 

bijgehouden. Het wachten is op de analyse van deze cijfers door de TU Delft.  

 

Tips 

*Richt je met energiecoaches op bewoners die dit het hardst nodig hebben, zoals mensen met 

betalingsproblemen.  

*Laat energiecoaches geen tijd verspillen aan bewoners van huizen met de laagste energielabels, zoals 

F en G. In die gevallen zijn bewoners meer geholpen met maatregelen die tot een hoger energielabel 

leiden. 

*Ga minimaal drie keer langs bij elk deelnemend huishouden om een vinger aan de pols te houden. Dit 



Huurders helpen huurders met energiebesparing 

3/3 

 

 

 

vergroot de kans dat huurders het gewenste  gedrag vasthouden. 

*Wees zuinig op de tijd van coaches, die dit werk in hun vrije tijd doen. Een Franse corporatie liet hen 

bijvoorbeeld huis aan huis bezoeken afleggen om bewoners over te halen mee te doen. Dat bleek 

veelal verspilde moeite.  

*Werving van deelnemers loont het best via klantenpanels, internet en gerichte benadering.  

*Coaches moeten getraind worden, maar overdrijf niet. Het moet leuk blijven en niet te lang duren. 

*Organiseer gezellige bijeenkomsten waarbij energiecoaches ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

 

 

  

 
 


