
SamenGroen slaat bruggen tussen professionals en 
de consument; wij faciliteren bouwers en/of 

projectontwikkelaars, bouwadviseurs en andere 
partijen die adviseren over verduurzamen woningen 

 

Monitoring is meer  

dan meten… 



Totaal oplossing 

SamenGroen brengt diverse diensten en producten onder in 1 systeem. 

SamenGroen levert een berekeningsmethodiek, software, monitoring, 

EnergiePrestatieGarantie en services (o.a. energiecoaching) waarmee 

professionals hun klanten correct kunnen informeren en optimaal kunnen 

bedienen. 



Wat doet SamenGroen? 

๏ SamenGroen stimuleert verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt 
 

๏ Onze software berekent de juiste besparingen door (gestapelde) 
energiebesparingsmaatregelen, gebaseerd op het gedrag van de mens. Dit is uniek! 
 

๏ De software biedt u een configuratiemodel om de beste maatregelen te bepalen 
 
๏ Kwaliteit en besparing gegarandeerd: 

Door EnergiePrestatieGarantie (EPG) via SWK of BouwGarant 
  

๏ Door kennis, garantie en monitoring wordt de professional in haar kracht geplaatst  
en ontstaat een brug tussen consument en professional 
 

๏ Monitoring (Meten = Weten) 
 

๏ Alles draait om communicatie met de consument en daar zijn wij goed in. 
 



Software: Bouw-portal 

Geeft u de mogelijkheid als bouwprofessional om 
correct te communiceren met de consument 

inzake juiste besparing maatregelen, 
energiegebruik en advies verduurzaming woning  



Samenwerking:  
CasaMundus & Nieman Groep  SamenGroen Bouw BV 
 
๏  CasaMundus: Projectbureau integrale verduurzaming met ruime ervaring 

 

๏  Nieman Groep: Duurzaam Ingenieursbureau >100 medewerkers, sinds 1988 

 

๏  Inzet van juiste expertise voor rekenhart en IT-ontwikkeling 

 

๏ Technische kennis en mankracht 

 

๏  Commerciële ervaring  

 

๏  Sterke visie & vernieuwend denken 

CasaMundus 
Vision 

Nieman 
Ingeneus 

SamenGroen 

SamenGroen | Bouw-portal 



De mens centraal 

 
Menselijk gedrag is het meest 
belangrijke element in energiegebruik 
van een gebouw.  
De 3 elementen kunnen niet zonder 
elkaar, toch wordt de MENS vaak 
vergeten in huidige normering. 
Daardoor kloppen 
verduurzamingsadviezen vaak niet en 
80% van de beloofde besparingen 
worden niet gehaald. 

40% gedrag 

30% bouwkundig 

30% Gebouwgebonden 
installaties 



Want 
Een ander perspectief nodig: Nu te veel oog voor techniek (pand en installatie). 

Door de mens en zijn gedrag centraal te stellen, verandert het perspectief.  

Beweging komt niet op 
gang: Mensen hebben 
weinig vertrouwen 
 
Verduurzamen gebouwen 
is ingewikkeld en niet 
transparant 

Gebouwen zijn de sleutel voor 
de oplossing van ons klimaat-
probleem: de gebouwde 
omgeving is voor 1/3 deel 
verantwoordelijk 
voor de CO2-uitstoot  



Stop met norm-denken 



Nieuwe norm: De Mens centraal 
SamenGroen heeft een rekenmethodiek (software) ontwikkeld gebaseerd op 

integraliteit en gedrag van de mens  

Welke invloed maatregelen 
op elkaar kunnen hebben 

De invloed daarop door het 
gedrag  van de mens 



Wat biedt het Bouw-portal 

๏  Juiste besparing kunnen uitrekenen van maatregelen 
 

๏  Juiste configuratie: Welke maatregelen passen het beste bij de doelgroep/consument 
 

๏  Totale energiegebruik (totaal en gebouw gebonden) kunnen inschatten 
 

๏  Vergelijkingen maken (voor verbouwing versus na verbouwing) inzake besparingen  
  en totaal energieverbruik 

 
๏  Koppeling met andere producten zoals monitoring  

 
 

 



๏  Conceptuele fase 
- Het configureren van de meest energiezuinige woning voor uw doelgroep/klant 
- Inzicht welke maatregelen leiden tot welke besparing 
 

๏  Marketingfase 
   - Vermelden (indicatieve) energiegebruik (energielasten) t.b.v. marketingdoeleinden 

 
๏  Verkoopfase 

- (Potentiële) kopers correct informeren over energiegebruik (energielasten) 
 

๏  Bewonersfase 
- Koper betrekken en data verzamelen 
 
 

 

Waarde software in de praktijk 



De EnergiePrestatieGarantie geeft (toekomstige) 
huizenbezitters de zekerheid dat 

energiebesparende maatregelen juist worden 
uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden 

tot een energiezuinige woning.  
 

Zekerheid dat de beoogde energieprestatie van de 
woning wordt gerealiseerd. Dat is wat de 

EnergiePrestatieGarantie (EPG) biedt. 

EnergiePrestatieGarantie (EPG) 



Voordelen 
EPG 
consument 

๏ Duidelijkheid en zekerheid over energiegebruik 

 

๏ Mogelijkheden ruimere hypotheek (koop) 

 

๏ Realtime inzicht, wat kan leiden tot besparen 

 

๏ Gemakkelijke functies hardware monitoring 

 

๏ Bijdragen aan een betere wereld 

 

๏ Minder risico & Meer zekerheid 



EPG via bouw-portal 



Monitoring 

๏ Noodzakelijk voor uitvoering EPG (nieuwbouw) 

๏ Inzicht in verbruik 

๏ Meting per apparaat of per groep 

๏ Mogelijkheid tot besparen & minder verspilling 

๏ Naast meten ook schakelen (Smart building) 

๏ Privacy gewaarborgd: Anoniem en altijd collectief, nooit persoonlijk 



Interesse? 

SamenGroen B.V. 
 
Wegastraat 29-31  
2516 AN Den Haag 
 
+31 (0)70-2051400 
www.samengroen.com 
info@samengroen.com 
 
Frederik Sinke 
 
frederiksinke@samengroen.com 
+31 (0)6-25257864 

mailto:info@samengroen.com?subject=

