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The do’s en don’ts van nul-op-de-meter volgens bewoners

Binnen Stroomversnelling zijn er veel lessen geleerd over bewoners in 

nul-op-de-meter renovatietrajecten. Veel lessen gaan over huurders en 

het voorbereidingsproces van de renovatie. Voor nieuwbouw is dit 

uiteraard anders. In deze sessie zal het daarom gaan over de 

beoordelingen van bewoners over hun nul-op-de-meter woning en de 

periode na oplevering. Wat vinden ze fijn en wat niet? Welk effect heeft 

de woning op hun (woon)gedrag en hoe gaan ze om met hun 

energiebundel? Deze ervaringen en de lessen uit monitoring en nazorg 

zijn zeer relevant voor NOM nieuwbouw.
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Bekijk de video op: https://vimeo.com/181615403

https://vimeo.com/181615403


• Bewoner kiest (meestal) niet voor nul-op-de-meter woning

• Anders wonen

• Anders betalen

• Anders koken

• Zelf Aangebrachte Voorzieningen

• Monitoring

Bewonerscommunicatie

Waarom is nul-op-de-meter anders voor bewoners?
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“Als duurzame bouwmaatregelen kunnen

bijdragen aan het oplossen van bestaande

problemen of het bereiken van bestaande

idealen, neemt de kans sterk toe dat men er

enthousiast voor wordt.” 

– Anke van Hal, Nyenrode Business Universiteit
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Bekijk de bewonersfilmpjes op: 

https://goo.gl/Vk7o3n

https://goo.gl/Vk7o3n


• Minder betalen / geld terug einde jaar

• Weten hoeveel je kwijt bent aan woonlasten (zekerheid)

• Moderne uitstraling van de woning

• Koel in de zomer, warm in de winter

• Schone/gezonde lucht

• Minder omgevingsgeluid (wel meer burengeluid!)

• Brede vensterbanken

• Vast aanspreekpunt voor vragen/klachten

• Energiezuiniger leven / bijdragen aan een beter milieu

• Hulp bij verlagen voorschot energiemaatschappij

Nul-op-de-meter

Waar worden bewoners blij van?
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• Niet luisteren naar bewoners (alleen zenden)

• Onduidelijkheid / ingewikkeld

• Slechte relatie / wantrouwen richting de corporatie

• Beloftes worden niet nagekomen

• Problemen worden niet opgelost

• Te lang niets horen / niet teruggebeld worden of lang wachten op antwoord

• Niet weten bij wie je terecht kan met vragen en klachten (kastje naar de muur)

• Planning loopt uit / verschuivende planningen

Nul-op-de-meter

Wat zijn de ergernissen van bewoners mbt communicatie?
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• Lawaaiige installaties

• Wennen aan elektrisch koken (altijd al met gas gekookt)

• Temperatuur van afzonderlijke kamers niet apart kunnen instellen

• Potdichte woning / droge lucht

• Geen inzicht in verbruik / bang voor bijbetalen

• Niet zelf in te regelen / geen directe feedback

• Filters schoonmaken (te vaak)

• Gemis stralingswarmte

• Langere opwarmtijd

• Te weinig water om met hele gezin te douchen

• Geen veranderingen mogelijk (zelf aangebrachte voorzieningen)

• Gedwongen voelen anders te wonen

• Omgang met privacy

Nul-op-de-meter

Wat zijn de ergernissen van bewoners mbt wonen?
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http://www.bewonerscommunicatie.com/

http://www.bewonerscommunicatie.com/


De Energieprestatievergoeding
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Download de uitleg op: 
http://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/tools/

http://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/tools/


Bekijk de video op: https://goo.gl/b625aB

https://goo.gl/b625aB


• Monitoring onderdeel is van het Nul op de Meter aanbod (en daar niet los

van kan worden gezien).

• Persoonsgegevens die uit de woning komen vallen onder privacywetgeving

> toestemming bewoner (aanvulling huurovereenkomst)

• Communiceer duidelijk welke gegevens je monitort en hoe je die verwerkt

• Communiceer de consequenties voor het belemmeren monitoring.

• Verhuurder verplicht EPV-Jaaroverzicht communiceren naar bewoners.

Monitoring

Monitoring van energieverbruik
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• Demo en handleiding

• Opleverfouten en klachten

• Hulp bij administratieve kant bij verlaging voorschot

• Samen vieren

• Kookworkshop?

Oplevering
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Nazorg

• Evaluatie

• Organisatie inrichten op de verhuurfase

• Onderhoud en reparatie

• Nieuwe bewoners

• Monitoring en energiecoaching



• Ontwikkel vanuit de bewoner ipv de techniek: maak gebruik van ervaring van de bewoners.

• Eén aanspreekpunt voor bewoners

• Persoonlijk contact met bewoners

• Help bewoners bij gebruik installaties en inzicht energieverbruik

• Bewoners zijn de beste ambassadeurs!

Lessen
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LinkedIn community

• Bewoners in nul-op-de-meter innovatie

• https://www.linkedin.com/groups/13540902

https://www.linkedin.com/groups/13540902


Meer weten?

Martin van Briemen

mvbriemen@stroomversnelling.nl

Doris de Bruijn

ddbruijn@stroomversnelling.nl

Team Bewoners in NOM - Stroomversnelling
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