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Aangenaam

Onze aanpak 

De Energiecoach

Hoomdossier



Aangenaam
Wij zijn 90 lokale energiecoöperaties en 

bewonersinitiatieven die versnelling willen brengen in 

energiebesparing. 

Wij geloven dat wij hierin een belangrijke rol spelen. Wij 

hebben de wortels in de samenleving, wij wonen zelf in 

de wijk, en wij staan naast de bewoner.

Wij kunnen mobiliseren en motiveren. Wij willen van a-

tot-z begeleiden naar een energiezuinig duurzaam huis. 

Met de belangen van bewoners centraal.



Cruciaal voor versnelling is:

Bewoners moet er vertrouwen 

in hebben

Iedere bewoner een stapje 

verder kunnen helpen

Kwaliteit van advies en 

uitvoering

Onze aanpak

Onafhankelijk en vertrouwenspartij 
 Lokale cooperaties/bewonersinitiatieven pakken die rol!

Persoonlijk, dichtbij & bekend 
 de wijk in, achter de voordeur komen

Vraag stimuleren, articuleren en 

bundelen 
 we willen bewoners bereiken en motiveren om voorál 

samen, stap voor stap, en slim te verduurzamen. 

Hoom aanpak



‘De buur met ervaring’

Gaat de wijk in, komt achter de voordeur

Helpt bewoner verduurzamingsvraag scherp te krijgen

Vaak vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Ook andere rollen

De Energiecoach



is een online database waarin de bewoner  - met hulp van de 

energiecoach - informatie over het huis kan opslaan, en de 

verduurzaming en het onderhoud kan plannen. 

is een adviestool waarmee de bewoner in een basisadvies ziet welke 

maatregelen mogelijk zijn, en wat de kosten en baten ervan zijn.

ondersteunt de coöperatie/bewonersinitiatief bij de uitvoering van 

energiebesparingsprojecten. Zij kunnen coachgesprekken plannen en 

doorvoeren, rapportages genereren en de bewonersreizen begeleiden

Hoomdossier



De bewoner kan:

De huidige situatie in beeld brengen

Indicatieve kosten en baten voor 

energiebesparende maatregelen uitrekenen

Optioneel het woningonderhoud plannen

Een eigen duurzaam meerjaren-

onderhoudsplan opstellen

Contact opnemen met energie initiatief om 

ondersteuning te krijgen

Het account beheren, leeghalen of 

verwijderen

Hoomdossier

Een energiecoach kan:

Zien voor welke woningen hij/zij 

toestemming heeft om in te loggen

Kunnen zie of en welke gegevens de 

bewoner heeft ingevoerd

Gegevens over een woning toevoegen 

tijdens of na een keukentafelgesprek

Per maatregel suggesties / aandachtspunten 

geven die de bewoner in zijn eigen 

omgeving kan zien

Een volledig ingevuld Hoomdossier is tevens 

de rapportage van een keukentafelgesprek 

 genereren van pdf rapport

Het energie initiatief kan:

Zien hoe veel deelnemers een account 

hebben aangemaakt

(Geaggregeerde) data exporteren, 

bijvoorbeeld over de huidige staat van de 

woningen, geplande maatregelen etc.

Coaches koppelen aan bewoners die een 

coachgesprek hebben aangevraagd

Accounts aanmaken en beheren voor 

bewoners en coaches

Eigen voorbeeldwoningen invoeren / 

aanpassen

Eigen vragen toevoegen en beheren

Hoomdossier = 

Service van lokale energie initiatieven voor bewoners

Online applicatie met open data ondersteuning

Bewoners kunnen informatie over hun huis opslaan

Quickscan adviestool voor maatregelen over energiebesparing en woningonderhoud

Planningstool voor stappenplan woningverbetering

Ondersteuningstool voor keukentafelgesprekken met energiecoach



Energiecoaches zorgen voor hogere conversie

Variatie aan kennisniveau en vaardigheden - opleiding en certificering door Hoom 

Doorsnee energiecoach: ouder/man/groene koploper/techniek 

Lokale aanpak is overal nét anders – maatwerk vs standaardisatie

Coördinatie en ondersteuning van Energiecoaches is voorwaarde voor succes

Wisselwerking offline en online
Platform maakt energiecoach-aanpak schaalbaar en draagt bij aan uniformiteit

Gebruik platform/tool door energiecoaches niet vanzelfsprekend

Lessen


