
Even 
voorstellen:Bouwkundig ingenieur

• Interessegebied volkshuisvesting (woningbouw), want 
huizen zijn een middel, het gaat om de mensen

• Specialisme: bewoners- en procesadviseur

• Sinds 1989 gewerkt in wijkvernieuwing en bij 
renovatieplannen in (naoorlogse) wijken

• Sinds 1999 als zelfstandig adviseur 

• Sinds 2012 veel bezig met isolatieadvies, duurzaamheid en 
energietransitie

• = Belangrijkste opgave voor komende 30 jaar

• Sinds 2018 betrokken bij de #Krachtproef 
Energieopbouwwerk

• Sinds 1 april 2020 heb ik met 4 collega’s een coöperatief 
adviesbureau, om bewoners te helpen bij hun 
energietransitie

advies@michelcoenen.nl 

mailto:advies@michelcoenen.nl


Op 11 april 2019 
Meetup georganiseerd 
in Hilversum
Want:

• Technisch kan alles

• Als je niet oppast ligt daar de aandacht

• En gaat het vooral over geld verdienen 
(zie bijvoorbeeld de waterstof lobby)

• Terwijl er gouden kansen liggen voor een 
betere toekomst van mensen in wijken 

• Maar dan hebben we wel opbouwwerk 
nodig met interesse in energiebesparing

• Om mensen in buurten te activeren, want 
dat kunnen bestuurders en technici niet



Oké, waar hebben we het 
over bij de energietransitie?

A. Over woningen 

B. Over bewoners

C. Over techniek

D. Over geld (maar dat sla ik even over)

Maar eigenlijk gaat het over: comfortabeler wonen en 
beter leven, passend bij mensen en hun mogelijkheden.

• Vandaag speciaal over: vragen bij bewoners en wat 
triggers zijn bij verduurzaming

Maar eerst nog even over woningen, bewoners en 
techniek. Waar hebben we het over?



A. Woningen 
Bouwvorm – energielabel – leeftijd – aantallen:  

• 5 miljoen eengezinswoningen (makkelijk)

• 2,8 miljoen flatwoningen (lastiger)

• Blokken met versnipperd eigendom (erg lastig, beleid ontbreekt)

• 73 duizend monumenten (bijna niet te doen, doen we op het laatst) 

• Energielabels C tot F hebben meeste verbeter-potentie 

• Bouwjaarklassen – aantallen – energielabels: 
• Voor 1930: 820.000 – G 

• 1930 – 1945: 650.000 – G 

• 1946 – 1964:  1.150.000 – F 

• 1965 – 1974:  1.290.000 – E 

• 1975 – 1982:  1.000.000 – D 

Kortom: Eengezinswoningen tussen 1946 en 1991 zijn het meest interessant; grootste 
potentie x grootste aantal = grootste klimaateffect

• 1983 – 1991:   1.000.000 – C 

• 1992 – 2005: 900.000 – C 

• 2006 – 2015: 673.000 – B 

• 2016 – 2020: 300.000 – A 

• Na 2021 (BENG):           ‘0’ – A+

• Na 2021 EN & passief:  ‘0’ – A++ & A+++



B. Bewoners
Mensen wonen in vele buurten, wijken en steden. 

Overal zijn verschillende regels. Over wat mag, over welke oplossing 
mogelijk is of door overheid opgelegd gaat worden, of over hoeveel subsidie 
je krijgt en wat aanspreekt bij mensen. Want die zijn allemaal verschillend:

• Eigenaar-bewoners eengezinswoningen (makkelijk, 1 voor 1)

• Huurders van een woningcorporatie (makkelijk, bloksgewijs, mits geen 
versnipperd bezit, doel = 2050)

• Huurders van een particuliere verhuurder (lastig, beide voor korte termijn)

• Kopers en huurders in een Vereniging van Eigenaren (erg lastig, 
verschillende termijn & belangen)

• Verschillen tussen culturen: niet alleen etnisch, maar ook op allerlei 
andere manieren (bekende uitdaging)

Kortom: Alle bewoners zijn verschillend



C. Techniek (1)
Waar hebben we het allemaal over als we naar een huis kijken?

• Isolerende maatregelen: altijd verstandig, mee beginnen

• Nul-op-de-meter: huis wekt evenveel stroom op als het verbruikt, 
maar zonder apparaten en zonder warmte (= 70% energie); 8 – 15 
PV panelen

• Aardgasloos (70%): maar op welke manier, hoe wordt dan warmte 
geleverd; ander gas, warmtenet, warmtepomp (10 – 15 PV)? 

• BENG-eis voor nieuwbouw 2021 (Bijna EnergieNeutraal Gebouw)

• Energieneutraal gebouw: nog steeds zonder apparaten

• Passiefhuis: geen energie van buiten, dus met apparaten; maar is 
dat inclusief de stroom voor de elektrische auto (10 – 20 PV)?

• Energieleverend huis: de woning als energiecentrale



C. Techniek (2)
Waar hebben we het allemaal over als we het over energie hebben?

 

• Elektraverbruik: 2 à 3 x zoveel ondanks isoleren, voor gebouwen plus vervoer. 
Netaanpassing en -verzwaring

• Duurzame elektriciteit: zon, wind, stromend water, eb en vloed, zout en zoet water, 
kernenergie (niet duurzaam, alleen geen CO2)

• Elektriciteit opwekking: doel klimaatakkoord 50% op eigen dak en door lokale 
energiecoöperaties (voordeel: neem zelf het initiatief, verlaag kosten en hou de winst 
in de gemeenschap), naast RES, excl. wind op zee

• Warmtebronnen: lucht, water, bodem, geothermie, restwarmte, afval, biomassa, 
duurzame elektriciteit? 
(NB Waterstof is geen energiebron maar een transport- en buffermiddel)

• Tijdfactor: kan niet zonder buffering (met opvallende tegenstelling): 
• Buffering van warmte, kan nu al rendabel 

• Buffering van elektriciteit, wordt pas over 10 jaar rendabel

• Fossiele energiebedrijven en netbeheerders die hun oude marktaandeel zien 
instorten en een nieuwe markt proberen te veroveren

Kortom: Vele uitdagingen, die niet in één keer kunnen



Dus:
Als we woningen, mensen en techniek samenbrengen, blijkt dat ieder huis 
uniek is en ieder gezin een eigen oplossing vraagt. 
En dat oplossingen verschillen in de tijd. Wat doen we nu en wat doen we 
later?

Richt je eerst op de eengezinshuizen tussen 1945 en 1992. Richt je op de 
mensen die willen en vergeet de ‘dwarsliggers’, de ‘gasklevers’ en de 
‘waterstof-afwachters’.

Alleen met een passende oplossing op het juiste moment kunnen we komen 
tot comfortabeler wonen en beter leven, passend bij mensen en hun 
mogelijkheden.

Dat kan niet zonder deskundigen en adviseurs die vertrouwd worden door 
bewoners, en vereist in een groot aantal wijken zeker ook 
energieopbouwwerkers! 



Welke vragen leven bij 
bewoners? (1)
• Waarom is de energietransitie nodig? Dat sla ik over. 
• Daar is Paul op in gegaan 

• Helaas wordt dat steeds meer een gepolitiseerde vraag, dat schiet niet op

• Richt je dus vooral op de mensen die wél willen en verspil geen energie aan de dwarsliggers

• Wat kost verduurzaming van een woning? Nou ja, dat hangt er van af
• Hoeveel mensen zelf doen / hoeveel ze door anderen laten doen

• Of het aansluit bij wat voor mensen belangrijk is

• Of mensen zelf het heft in handen nemen, bijvoorbeeld door een buurtcoöperatie op te richten) 
of dat ze kiezen voor de gemakkelijke weg (en straks teveel betalen)

• Dus richt je niet op wat het kost, maar liever op wat het oplevert!

• Want op langere termijn is het altijd rendabeler om zelf duurzame energie te oogsten



Welke vragen leven bij 
bewoners? (2)
• Oké, wat levert het op?  

• Een comfortabelere woning

• Lagere woon- en energielasten (op termijn)

• Een waardevollere woning, of een woning die niet minder waard wordt

• Subsidie, hoe eerder je het doet, hoe meer subsidie

• Gratis duurzame energie, vanaf dag 1

• Een goed gevoel, omdat je minder bijdraagt aan de klimaatverandering

• Maar wat kost het dan wél? 
• Een investering, voor wie het ineens kan betalen

• Of een maandelijks bedrag; via een woningabonnement, aflossing van een lening of via een huurverhoging. En hopelijk zijn 
die lager dan de besparing in energielasten

• Gedoe, omdat je na moet denken over je woning, advies en subsidie moet aanvragen, een aannemer moet zoeken, moet 
controleren of die goed werk levert 

• Je je woning moet opruimen en tijdens de uitvoering ervaar je veel overlast

• Allerlei mensen over de vloer komen, die zich bemoeien met jouw leven

• Niet vreemd dat veel mensen daar weinig zin in hebben, zolang het niet moet



Welke vragen leven bij 
bewoners? (3)
• En als ik het doe, wat gebeurt er dan, wat moet ik laten doen?  

• Niet meer dan nodig is, wat je nu aan kan. Want het moet niet allemaal tegelijk. Stap voor stap op 
momenten die jou uitkomen is beter.

• Niet meer laten doen dan nodig is. Wat je zelf kunt doen, moet je zelf doen. Want wat je zelf doet is 
goedkoper.

• Wordt het goedkoper als ik nog even wacht?
• Dat kan, als prijzen van producten dalen.

• Maar subsidies dalen ook. Dus eigenlijk maakt dat niet uit.

• En dan geldt: hoe eerder, hoe beter.

• Maar soms moet je toch even wachten. Bijvoorbeeld op een warmtenet.

• Oh ja, ga nooit meer in op de ‘frame’-vraag over de terugverdientijd! 
• Die speelt toch ook niet bij een nieuwe bank, keuken, cv-ketel, of auto? 



Wat zijn triggers bij 
verduurzaming? (1)
Hoe krijgen we mensen op gang?

• Visie van de overheid, waar gaan we naar toe (dat kan beter)

• Kennis, doordat je goed voorgelicht wordt, bijv. door de gemeente

• Vertrouwen, doordat je terecht kunt bij een bekend adres

• Ontzorgen, doordat een vertrouwd iemand de bedrijf- en productselectie voor je doet 

• Betaalbaarheid, door subsidies en leningen, of door een maandbedrag dat niet meer is dan je huidige 
energielasten

• Technische zekerheid, door goed advies en doordat je weet waar je aan toe bent

• Financiële zekerheid, door een gebouwgebonden financiering (nog niet helaas)

• Sociale en procesmatige zekerheid, door vaste opbouwwerkers die de wijk en de bewoners kennen 
en tijdelijk specialisten inschakelen. Met langjarig budget daarvoor.

Kortom: Door een positief gevoel krijgen we mensen op gang



Wat zijn nog meer triggers bij 
verduurzaming? (2)
Mensen zetten pas de stap als zij er aan toe zijn. Dus moeten ze telkens weer de kans krijgen en op de 
goede manier getriggerd worden:

• Op de eerste plaats bewustwording, want anders denk iemand er niet aan

• Op het goede moment, wanneer iemand er aan toe is, levensgebeurtenissen zijn belangrijker

• Op het goede moment, als het huis eraan toe is, vanwege vervanging cv-ketel, onderhoud, verbouwing, 
of verhuizing

• Door het zien van goede voorbeelden

• Ook door aandacht voor andere vormen van verduurzaming, denk aan klimaatadaptatie, meer groen in 
de buurt, meer bloeiende planten en minder verstening.

• Door samen doen, liefst met de buurt, ook andere activiteiten te organiseren

• Maar ook: door een overheid met doorzettingsmacht, om de “gasklevers” en “dwarsliggers” te dwingen 
om mee te gaan, als bijvoorbeeld 70% van een buurt voor is. Net als bij renovatieplannen. Al moet dit 
nog in een wet vastgelegd worden.

Kortom: Besef als energieopbouwwerker dat je er niet alleen voor staat en dat het niet in een keer lukt. 
Dus blijf herhalen en kom steeds weer in buurten terug.



Pas 2050 ‘klaar’, hebben we dus alle tijd?

Natuurlijk niet, de opgave is veel te groot:

• 7,9 miljoen woningen = 260.000/jr = 1.200/werkdag

• 18 miljoen Nederlanders, met allemaal hun eigen wensen en 
mogelijkheden

• 355 gemeenten, met eigen beleid

• 13.800 CBS buurten, met eigen cultuur

Dat is een gigantische opgave!

Net als bij de wederopbouw, in de stads- en dorpsvernieuwing en bij de 
naoorlogse wijkvernieuwing lukt het alleen als de zachte en harde 
sector samen optrekken

Maar dan kan het best, als we het maar positief benaderen en beginnen 
bij degenen die wel willen



2050 ‘klaar’, wat is daar voor nodig?

• Ga aan de slag 

• Zoek naar positieve bewoners

• Benadruk de voordelen

• Laat zien wat er al gebeurt

• Probeer bestuurders mee te krijgen

• Neem de gemeente werk uit handen

• Vraag om commitment, dan volgt het geld wel

• Herhaling, herhaling, herhaling

• En zoek overal naar maatjes, want zoveel 
(energie)opbouwwerkers zijn er helemaal niet!



Tot slot: De actualiteit en 
breder perspectief
• Aardbevingen in Groningen dwongen tot afbouw Nederlands aardgas

• Globale verhoudingen dwingen tot minder afhankelijkheid van 
Saoedi-Arabië, Rusland en de VS

• Plus Urgenda-uitspraak plus groot woningtekort plus Corona-crisis 
dwingt tot maatregelen tegen klimaatverandering en investeren in 
bouw

• Stikstof-uitspraak plus noodzaak tot bouwen dwingt tot sanering 
veeteelt

De wal keert eindelijk het fossiele schip en de transitie naar 
duurzaamheid lijkt nu onvermijdelijk. 

Dat biedt hoop voor de toekomst!

Bedankt voor jullie aandacht
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