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Een platform brengt "kanten" samen die anders niet met elkaar in 

contact zouden komen.

Een platform is een combinatie tussen online tools en offline (fysieke) 

aanpakken (bijvoorbeeld door energiecoaches, winkels, etc.).

DEFINITIES PLATFORM EN KLANTREIS

Gedefinieerd in 5.2 - TUD

Gedefinieerd in 5.1-5.4 - TNOGedefinieerd in 5.1 - TUE



Populaire oplossingen in EU / NL projecten: 

One stop shop populair (vele varianten), 

Digitale platformen (bieden veel mogelijkheden en oplossingen, maar zijn vaak niet zo zichtbaar. Ze blijven beperkt tot het 

project). Als het project niet succesvol is wordt er niet over gepubliceerd. 

Digitalisering van gebouwanalyses (proces versnellen), 

Renovatiepakketten (technische en procesoplossingen)

Bewoners: van ‘non-technical barrier’ naar participant. Keukentafel gesprekken en ad hoc adviezen zijn key factoren om 

bewoners te betrekken en om betrouwbaarheid te verhogen. 

Rol van platformen in het renovatieproces (resultaat van EU projecten):

Platformen hebben zeer een grote potentie en zullen de markt voor woningrenovaties veranderen. 

De toegevoegde waarde van platformen is het verkleinen van de gap in het demand-supply proces

Platformen fungeren als middel én intermediair tussen bewoners (demand) en leveranciers (supply)

STATE OF THE ART RONDOM PLATFORMEN



Moeten we mensen volgen in de gehele klantreis? Welke business modellen kunnen toegepast worden door de platformen 

om deze versnelling te faciliteren? Hoe kunnen we vraag en aanbod goed aan elkaar koppelen?  

PLATFORMEN

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9

Become aware of the 

topic sustainable 

home renovation

Tam-tam phase Become aware of the 

personal situation

Orientation, wait, 

drop out

Orientation Choice of one or 

multiple solition(s)

Perform the 

renovation

Live in a sustainable 

renovated home

Become ambassador

Non-profit organisation

Unburdening organisations

Energy counter / energy cooperative

Intermediary demand / supply

Consultancy firm

Consultancy firm B2B

Phase 1

Becoming aware

Phase 2

Orientation, wait, drop out

Phase 3

Choice and implementation
Categorisering van platfomen en

koppliong met de klantreis

Gedefinieerd in 5.4 - TNO

4 business modellen voor platformen

Gedefinieerd in thema 7 - TNO



Persoonlijke aanpak lijkt effectiever, maar gekeken naar opschaling en de benodigde volume van renovaties, is een

collectieve aanpak nodig. 

Er blijven vragen zoals “hoe maken we de persoonlijke aanpak opschaalbaar en betaalbaar?” en “wat is de juiste balans

tussen persoonlijk en collectief?”

De verschillende businessmodellen van de platformen kunnen helpen om het aanbod te differentiëren. 

Er is een tweezijdigeffect: aan de ene kant doen meer mensen mee als er een buurtinitiatief is; aan de andere kant zijn 

mensen terughoudend om activiteiten te combineren of hun doelstelling en/of traject te veranderen als het initiatief al is 

begonnen en een ander buurtinitiatief voor energietransitie aansluit.

Collectieven blijken minder goed van de grond te komen in wijken waar het opleidingsniveau laag is.

Sociale cohesie en de fysieke omgeving spelen een grote rol in een buurt- of collectieve aanpak

Energiearmoede belemmert burgers in het meedoen aan buurtinitatieven of in ieder geval aan de energietransitie. 

GELEERDE LESSEN
COLLECTIEVE VS PERSOONLIJK AANPAK



Koppelen energiemaatregelen met maatregelen gericht op het verhogen van de kwaliteit van de woning en het comfort.

Een persoonlijke benadering met energiecoaches die na het eerste gesprek ook een vervolggesprek hebben met de 

huiseigenaar hebben een hogere succes rate.

Er is een sterk verhoogde kans op het nemen van renovatiemaatregelen door mond-op-mond reclame, ambassadeurs, 

energiecoaches en persoonlijke contacten en persoonlijke benaderingen (Messenger’s effect).

Segmentering en informatievoorziening op maat is essentieel om de klantreis van bewoners-eigenaren te versnellen.

Mensen starten de klantreis met verschillende uitgangspunten en motivaties; er zijn twee duidelijke groepen te 

onderscheiden: 1) eigenaren van oudere woningen die de eerste stappen willen zetten met isolatie (van muren, glas, vloer of 

dak); en 2) eigenaren van nieuwere woningen die de laatste stappen willen zetten om de woning nog energie-efficiënter te 

maken (zonnepanelen of warmtepomp). Het aanpassen van de klantreis op basis van deze twee groepen kan de conversie-

kans vergroten (dit is echter nog niet bewezen OF dit is een hypothese).

Transactiekosten spelen een belangrijke rol, dus haal barrières weg in de informatievoorziening. Aandacht moet vooral 

uitgaan naar de maatschappelijke inbedding. 

Platforms als matchmaker tussen vraag en aanbod. 

Om echt stappen te zetten moet er meer worden samengewerkt met bedrijven en coalities. 

WAAR MOETEN WE REKENING MEE HOUDEN?
SUCCESFACTOREN



Mensen hebben andere prioriteiten: niemand is écht tegen een beter milieu. Mensen vinden ‘de mensen in Groningen’ 

belangrijk, maar in het dagelijkse leven zijn er andere beslommeringen (bijv. de zorg voor oma).

Technische mogelijkheden, bijv. het is lastig om zonnepanelen op een rieten dak te plaatsen.

Slechte dienstverlening door de aanbieder en weinig vertrouwen in de aanbieder. 

Overstappen van aanbieder: mensen zijn weliswaar niet echt gestopt, maar je hebt hun stappen minder in beeld. 

Het besluitvormingsproces voor renovaties wordt nog ingewikkelder en complexer bij gebouwen waar private 

woningeigenaren en sociale huurders wonen. 

Zelfs woningeigenaren met interesse hebben moeite om betrouwbare informatie te vinden, met name als het gaat om het 

plannen en uitvoeren van renovaties: Het kost veel tijd.

Er is onzekerheid over de plannen vanuit de overheid en/of de gemeente, dus mensen het vinden te vroeg om maatregelen 

te nemen.

Het waargenomen gedoe (perceived hassle) van renovaties demotiveert huiseigenaren als de klantreis onbekend en lang is.

WAAR MOETEN WE REKENING MEE HOUDEN?
FAALFACTOREN
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