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Meedenken over uw toekomstbestendige 
woning EN wijk 
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• Resultaten project Aan de slag met je huis
• Reacties deelnemers/vrijwilligers
• Brainstorm thema's die interessant zijn voor uw 

woning EN wijk
• Terugkoppeling brainstorm
• Hoe nu verder met het project Aan de slag met je 

huis

Agenda
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– Bewustwording vergroten en bewoners begeleiden richting 
maatregelen op de thema’s levensloopbestendig, veilig wonen 
en energiezuinig wonen.

– Creëren sociale structuur voor de lange termijn.
• Projectresultaat

– Het bereiken van alle koopwoningen in Achthoeven (592) à
50% van de woningen in gesprek gaat met de vrijwilliger (via 
woonwensentest). 

– Van de 296 huisbezoeken à 150 adviesgesprekken.
– De 150 uitgegeven adviezen à50 concrete uitvoeringsacties.

Doel Aan de slag met je huis
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Woonwensentest
• Belangrijkste aandachtstrekker.
• Uitgangspunt is een open gesprek met bewoner.
• Diens behoefte centraal.
• Uitgevoerd door buurtbewoners (ons kent ons).
• Adviseurs kijken naar welke maatregelen het meest 

optimaal zijn voor de bewoner.
• Het vervolgproces richting aanbod loopt via de 

adviseurs.
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Output woonwensentest
– Initieel 296 woningeigenaren in gesprek via 

woonwensentest  = 222 gesprekken.
– Van de 222  à 106 adviesgesprek vraag.
– MHB: 76 / Thebe Extra: 13 / Susteen: integraal: 6 

en 11 isolatie / Klimaat: 37 / Verbouwen: 60. 
– Digitale informatie: 111.
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Output adviesgesprekken 
• MHBeveiliging: 6 opdrachten, 26 offertes (beveiliging 

voordeur, raambeveiliging door anti-inbraakstrips)
• Thebe Extra: 10 gesprekken (traplift, lampje onder 

bed, hoge instap douche, antislip op trap, 
rookmelders). Bewustwording gecreëerd.

• Susteen: isolatie inkoopactie: 11 deelnemers 
bezocht, 3 opdrachten. Twee Integrale 
energieadviezen aangevraagd.
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Reacties 
• Deelnemers aan de woonwensentest
• Vrijwilligers
• Susteen / MHBeveiliging/Thebe Extra
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Brainstormen
• Kunnen we bepaalde thema’s gezamenlijk oppakken 

als wijk?
• Wie pakt welke rol op?
• Technisch, financieel, organisatorisch, integraal?
• Hoe gaan we om met de transitie van onze warmte-

en elektriciteitsvoorziening?
• Verbeteren leefbaarheid?
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Vers van de pers - Het Klimaatakkoord 
Wat betekent dat voor huiseigenaren? 


- Aardgasgebruik uitfaseren

- Wijkgerichte aanpak - ook burgers aan het roer 

- Gebouwgebonden financiering, wet van de grote aantallen

- Warmteplannen per wijk, individuele & collectieve oplossingen 

- Nationaal Energiebesparingsfonds

- Burgerparticipatie - sociaal proces 

- Woonlastenneutraal -> voorkomen energiearmoede …


En vooral nog veel uitzoeken, onderzoeken, uitproberen

Living labs, proeftuinen, transitielabs enz. 


Udenhout als onderzoekslocatie… : Rhedcoop 


Het is nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik ‘t kan … - Pippi Langkous
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Renovatie & Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert 
grensoverschrijdende projecten voor slimme, 
groene en inclusieve groei.

www.grensregio.eu

DUURZAME 
ENERGIE

RHEDCOOP

RHEDCOOP werkt praktische en financiële model-
len uit om de vergaande energetische renovaties en 
productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, 
specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor 
clusters particuliere woningen in de grensregio. Met 
de ondersteuning van diverse overheden worden 
via 11 cases de deelnemende burgercoöperaties ge-
lanceerd en opgeschaald als energiedienstverleners 
(ESCo’s).
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Waarom RHEDCOOP ? 

1. Snelle verbetering van de energieprestaties gebouwde omgeving

2. Materie van verduurzamen is technisch complex & vereist investering 

3. Ontzorging van woningeigenaren op maat speelt een sleutelrol


Wat is RHEDCOOP ? 

1.Verschillende typen woningen & gebouweigenaren/gebruikers wordt ESCO-
model op maat, inclusief de praktische & financiële ontzorging, op gebiedsniveau 
uitgewerkt. 

2. Instrumenten worden ontwikkeld


Wanneer loopt RHEDCOOP? 

Start september 2018 

Gereed augustus 2021 => parallel met woningen van het gas 
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Project: Verduurzamen in Noord-Brabant
Betreft: Dienstverlening van en naar klanten 
Opgesteld: Jan Snelders Van Gemert Groep
Datum: 06-07-2018, 12-11-2018
Status: Concept 2.

Kern/buurt

Wonen Duurzame elektriciteit

Duurzame warmte

Sport Duurzame diensten

Individueel Duurzame mobiliteit

Onderwijs CO2 neutraal opgave:                                                                          
Financieel

Organisatorisch
Technisch 

Communicatief   
Individueel                 
of collectief

Dienstverlening: 
Brabant is Slim

Duurzame schil

Collectief Energiezuinige apparatuur

Bedrijven Overige onderwerpen

Schaal Financieel

Zorg Energy Service: 

 Techniek 

Maatschappelijk 
vastgoed Financieel 

 Organisatie

Agrarisch Communicatie

Ontwikkelen 
Doorontwikkelen 

Innoveren

Garanties 

Volume 

Condities 

Randvoorw. 

Termijnen

Brabant leert slim

Brabant sport slim

Brabant woont slim

Brabant werkt slim

Brabant zorgt slim

Brabant kweekt slim

Brabant voorziet slim

RHEDCOOP wil mogelijk maken  

€
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En dus nog veel vragen: 

1. Wat vindt u belangrijk bij het verduurzamen van uw woning?
Klimaat, woonlasten, comfort, waardebehoud 

2. Heeft u interesse in een aanbieding via een woonloket?  
Wie, zekerheden, zelf doen 

3. Wat is dan belangrijk voor u met betrekking tot woonlasten? 
Financieel voordeel, gelijk houden, comfort en gezondheid, milieu 

4. Welke woonlasten daling of stijging is voor u interessant?
(Beperkte) daling, (beperkte) stijging, gelijk 

5. Wat vindt u belangrijk ten aanzien van het eigenaarschap van het woonloket? 
Gemeente, EC Udenhout, lokale partijen, gerenommeerde partijen 

6. Wat wilt u aan de gemeente & EC Udenhout meegeven t.a.v. woonloket?  
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En dus nog veel te doen: 

Samen met u en uw buren
Leren van, delen met, halen en brengen

Vervolgens: 
Verdiepen met Tüpperware bijeenkomsten (vanaf augustus) 
Reflecteren met klankbordgroep 

> Tien woningen verduurzamen o.b.v. woonloket-aanpak (juni 2021)

projectleider@ecudenhout.nl

mailto:projectleider@ecudenhout.nl
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