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1. Co-creatie met bewoners en bedrijven in ENLEB 
Om vanuit de bouwsector goed bij te dragen aan de Europese en nationale doelstellingen voor de 

energietransitie, zal de gebouwde omgeving sneller moeten verduurzamen dan nu het geval is. Het 

ENLEB project focust op de energietransitie en de rol van de gebouwde omgeving daarbij. Het project 

heeft als doelstelling een integraal concept ontwikkelen voor de verduurzaming van woningen van 

particuliere eigenaren in Nederland en Vlaanderen. Een belangrijk element van het project was om 

deze doelstelling te bereiken met behulp van co-creatie.  

Algemeen wordt aangenomen dat de energietransitie versneld kan worden indien bewoners meer 

betrokken worden bij alle plannen rondom het verduurzamen van woningen, en bij de uitvoering 

daarvan. Samenwerking of co-creatie wordt dan geacht de barrières te helpen oplossen [1]. Dit 

rapport laat zien wat ENLEB heeft gevonden op het gebied van co-creatie met bedrijven1. Laten we 

echter eerst helder krijgen waar we het over hebben bij co-creatie en bekijken welke barrières met 

co-creatie overwonnen kunnen worden. Dit rapport gaat vervolgens  verder in op wat we hebben 

gevonden op het gebied van co-creatie met bedrijven. 

Co-creatie: twee interpretaties 
Er zijn grofweg twee interpretaties van co-creatie: de eerste is in de jaren 80 ontstaan vanuit 

marketing, waarbij co-creatie een manier was van bedrijven om samen met hun klanten te werken 

aan nieuwe producten en diensten. Het doel was het creëren van nieuwe waarde, en het was een 

antwoord op de vraag van consumenten om meer invloed te hebben op de ontwikkeling van 

producten en diensten, anders dan alleen via de aankoop ervan [2]. 

De tweede interpretatie komt meer vanuit de ideeën over de samenwerking tussen overheid en 

burger, waarbij overheid en burger samenwerken om te komen tot de planning of implementatie van 

het collectief belang [3]. Soms ook wordt er expliciet gesproken over kennis-co-creatie: het 

gezamenlijk ontwikkelen van kennis die voor alle partijen van belang is. Maar hier wordt dan vaak 

gesproken over de interactie tussen wetenschap en overheid [4]. Ook in deze tweede interpretatie is 

een groeiende interactie tussen burger en overheid en eventueel andere actoren te zien. 

Beide interpretaties zijn van belang in ENLEB. In de eerste plaats wil de overheid graag de burger 

ondersteunen in het verduurzamen van de woningvoorraad om aan het publieke doel, het 

terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, te voldoen. Dit doel is echter vaak een ver-van-mijn-

bed-show voor de meeste burgers. Daarom wordt er geprobeerd om samen met burgers te 

onderzoeken hoe allerlei barrières opgeheven kunnen worden zodat burgers het voordeel van 

verduurzaming zien. 

Ook zien we dat de burger als consument met bedrijven in contact treedt wanneer de burger heeft 

besloten het huis te verduurzamen. Maar vaak zien we een traditionele benadering: de klant geeft 

aan welke dienst er afgenomen wordt en de aannemer levert. Een echt holistische aanpak waarbij de 

woning als geheel bekeken wordt, in samenhang met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving, 

ontbreekt veelal. Co-creatie lijkt hier weinig aanwezig.  

De klantreis 
Nu zijn er allerlei barrières die niet helpen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Vaak worden 

barrières benoemd vanuit het perspectief van de eigenaar en bewoner van een woning. Dezen zijn 

immers degenen die besluiten om al dan niet te verduurzamen. Vaak genoemde barrières zijn het 

                                                             
1 Zie ook het Enleb rapport “Co-creatie met bewoners”  
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gebrek aan informatie over allerlei verduurzamingsmaatregelen en hun opbrengsten, gebrek aan 

fiscale voordelen, geen subsidies of kortdurende subsidies, prioriteit voor andere ingrepen in de 

woning of andere uitgaven, onduidelijkheid over de opbrengsten, onduidelijk wat de kwaliteit van het 

werk zal zijn, geen actie uit esthetische overwegingen, onvoldoende bouwprofessionals, wantrouwen 

in de kwaliteit van de professionals, onvoldoende middelen voor de kosten van de verbouwing, geen 

leningen of moeilijk aan de voorwaarden te voldoen [1, 5, 6].  

Om te bekijken waar co-creatie iets kan betekenen, kijken we naar de klantreis die de eigenaar van de 

woning af zou kunnen leggen. We nemen aan dat hoe soepeler die klantreis verloopt, hoe meer er 

verduurzaamd gaat worden. Er kunnen 5 fases onderscheiden worden:

 

Figuur 1: 5 fases in de klantreis voor het verduurzamen van woningen [1, 6, 7] 

Fase 1: Nadenken over verduurzamen – de woningeigenaar maakt voor het eerst kennis met 

ideeën over verduurzaming en de achtergrond waarom dit wordt gedaan.  

Fase 2: Voorbereidende planning – een geïnteresseerde eigenaar zal zich verder inlezen en 

bedrijven benaderen voor offerets en specifieke technische oplossingen. Gemeente speelt 

een rol bij informatie over vergunningen en subsidies en leningen. 

Fase 3: Besluit om te verduurzamen - de offertes zijn acceptabel, de procedures zijn helder, 

geld is gevonden en de eigenaar besluit te verduurzamen.  

Fase 4: Uitvoeren van de verbouwing - plannen worden verfijnd, vergunningen worden 

aangevraagd, de bouw start. 

Fase 5: Nazorg en Feedback – het wordt inzichtelijk wat de opbrengsten zijn van de 

verbouwing. Eventueel moet gedrag veranderd worden voor optimaal gebruik van de 

verduurzaamde woning [1]. 

Wanneer in de klantreis kan co-creatie een rol spelen? 
Bij het nadenken over de klantreis als geheel kan co-creatie tussen overheid en burgers een optie zijn 

om te komen tot een klantreis die voor de burger zodanig aantrekkelijk is dat er in hoger tempo 

verduurzaamd wordt. Op Nederlands niveau is er door middel van een co-creatieproces in 2013  een 

energieakkoord tot stand gekomen over de energietransitie [8]. In 2019 is in Nederland het 

Klimaatakkoord gepubliceerd om de klimaatdoelen van Parijs te behalen. Op regionaal niveau wordt 

nu in co-creatieprocessen nagedacht over regionale energie-strategieën waarbij de woningvoorraad 

een rol speelt. Deze zal medebepalend zijn voor de keuzes die woningeigenaren gaan maken als het 

gaat over verduurzaming van hun woning [9].  Een co-creatieproces over de klantreis bestaat echter 

niet voor woningen in privé-eigendom. Hier gaat het dus over co-creatie als samenwerking om te 

komen tot de planning of implementatie van het collectief belang 

Bij de klantreis van het individu is de co-creatie mogelijk te vinden in de gezamenlijke aanpak van de 

individuele woning, waarbij gemeente, bewoner, aannemer, architect, financier, vanaf het eerste 

moment gezamenlijk nadenken over de mogelijkheden voor verduurzaming. Het collectief belang is 
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aanwezig bij de overheid, maar niet bij de overige betrokkenen. Dezen zijn meer geïnteresseerd in de 

individuele belangen gerelateerd aan de woning. De woningeigenaar staat centraal en daaromheen 

zijn allerlei partijen die een stukje van de puzzel tot verduurzamen in handen hebben. We hebben het 

hier dus niet zozeer over co-creatie tussen overheid en burger voor een gezamenlijk doel, maar meer 

over het “enabling environment” dat helpt de verduurzaming tot stand te brengen. Hier is 

samenwerking van zeer groot belang, en deze samenwerking hebben we in ENLEB ook co-creatie 

genoemd. Dit is echter een geheel nieuwe invulling van het concept dan in de literatuur beschreven 

wordt. Deze vorm van samenwerking heeft tot doel om gezamenlijk oplossingen te co-creëren voor 

het verduurzamen van individuele woningen. 

Het is ook mogelijk om in bepaalde stappen van de customer journey co-creatie, geïnterpreteerd 

vanuit marketingperspectief,  tussen bedrijven en klanten te zien: bouwbedrijven zouden mogelijk 

samen met klanten nieuwe concepten kunnen ontwikkelen voor diensten en producten die voor klant 

en bedrijf nieuwe waarde creëren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de zogenoemde one-stop-shops 

waar 1 contactpunt de klant volledig ontzorgt, of servicecontracten waarbij de klant “duurzaam 

wonen” als dienst afneemt en het bouwbedrijf middels een verduurzaming van de woning voor zorgt 

dat deze dienst wordt geleverd. Hiervoor is het essentieel dat de verschillende bouwbedrijven die 

zulke diensten leveren samenwerken.  

Verder wordt er vaak gesproken over co-creatie als een proces waarbij verschillende bewoners samen 

zaken regelen rondom verduurzaming om op die manier schaalvoordelen te behalen. Vanuit de 

huidige wetenschappelijke kennis zouden we dit eerder zelf-organisatie (zie bijv. mees p36 [3]) 

noemen. Het is namelijk geen co-creatie waarbij overheid en burger een gezamenlijk belang 

nastreven, en het is ook niet het gezamenlijk ontwikkelen van diensten en producten tussen burgers 

en bedrijven. Om de benodigde versnelling van de verduurzaming van de woningvoorraad te 

bewerkstelligen, is zulke samenwerking iets wat zeker gestimuleerd kan worden. 

In de rest van dit rapport wordt bekeken hoe bedrijven met elkaar en met klanten nieuwe diensten 

en producten kunnen co-creëren. 

  



4 
 

2. Toelichting deelrapport 
Deze rapportage maakt onderdeel uit van het Interreg project Energieneutraal Levensloopbestendig 

Bouwen (ENLEB). ENLEB richt zich op het bij elkaar brengen van woningeigenaren, 

energiedeskundigen en de bouwsector zodat energie-efficiëntie, energieopwekking en innovatie een 

gezamenlijke doelstelling wordt. Werkpakket 4 van het ENLEB project richt zich daarbij op co-creatie 

om een proces op gang te brengen, waarbij er bewustwording en eigenaarschap ontstaat tussen 

bewoners en bedrijven onderling en gezamenlijk.  

Dit deelrapport betreft output 4.4 (co-creatie met bedrijven) en 4.5 (bijeenkomsten met bedrijven) 

van werkpakket WP4 en gaat in op de verschillende inzichten en praktijkervaringen van co-creatie 

tussen bedrijven uit de praktijk. Welke ervaringen zijn er – wat werkt wel – wat niet – waarom niet. 

Wat zijn geschikte samenwerkingsvormen – wat is hiervoor nodig – welke tools worden ingezet. 

De informatie in dit deelrapport vormt tevens een gedeeltelijke input voor deelrapport 6.7 

(deelrapport over effect ketensamenwerking tussen bedrijven) van WP6, waarin in met de gedeelde 

ervaring in de co-creatieprocessen kan worden gereflecteerd en aanbevelingen kan worden 

beschreven. 

Wijzigingen t.o.v. projectplan 
Afwijkend t.o.v. het projectplan is er geen mogelijkheid geweest om actief bedrijven in co-creatie te 

laten participeren binnen de mede ook door de impact van corona op de uitvoering van het 

onderzoeksplan om bedrijven in co-creatie te laten participeren onderling en met bewoners samen 

binnen de verschillende pilots van de 11 wijken. Hierdoor ontbrak de mogelijkheid van monitoring en 

het doen van interventies/verbeteringen over het effect van ketensamenwerking tussen bedrijven. 

Hiervoor zijn een tweetal reden aan te wijzen m.b.t. uitvoering aan de output voor 4.4 en 4. 

1. Output 4.4 > De wijkaanpak in NL wordt georganiseerd door BRES, die als volledige 

onafhankelijke partij moet waarborgen hun rol in het initiëren en begeleiding van co-creatie processen 

voor bewoners op wijkniveau. Het direct betrekken van potentiele uitvoerende partijen blijft beperkt 

tot het aanbieden van beschikbare partijen, die in de regio actief zijn. Ervaringen met bedrijven, 

opgehaald door bewoners wordt wel gedeeld tijdens de informatiebijeenkomsten, maar de rol van 

BRES blijft hierin onafhankelijk en constructief.  

2. Output 4.5 > Door de impact van de COVID-19 was het helaas niet mogelijk, om in de 3 

masterclass series voor de tweede en derde masterclass te organiseren. De geplande masterclass 

‘Samenwerking tussen bedrijven’, welke was gepland op 30 april 2020 is komen te vervallen. Hiervoor 

in de plaatst zijn er interviews opgenomen met meerdere bedrijven en kennispartijen. Deze opnames 

zijn beschikbaar gesteld via https://padlet.com/enleb/8ofe9vj9bhkrfg34  en toegankelijk via de link op 

de website van KampC. 

  

https://padlet.com/enleb/8ofe9vj9bhkrfg34
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3. Methoden  
 

Voor dit rapport zijn de volgende methoden gebruikt om gegevens te verzamelen: 

 een drietal master scripties die op elkaar voortbouwen met de volgende titels 

o The Homeowner, Sustainability, and the Quest for Uptake of Energy-Efficiency 

Retrofitting. Deze scriptie gaat in op hoe de klantreis naar verduurzaming ,in enkele 

case studies vormgegeven wordt en welke hulp eigenaren krijgen tijdens 

verschillende stappen in de klantreis– Matt Morbin, 2018. 

o Successful business model elements for the uptake of energy retrofitting in privately-

owned houses. Deze scriptie gaat in op de elementen van een ideaaltypisch 

businessmodel voor het verduurzamen van woningen – Arianna Cecchin, 2019 

o The tension between individual approaches and the urgency for energy retrofitting of 

houses. Deze scriptie gaat in op de vraag welke aanpak mogelijk is bij individuele of 

grootschalige aanpak van verduurzaming en welke mate van participatie er bij 

verschillende stappen van de klantreis nodig is – Chris de Haas, 2019. 

 Een studentenproject, voortbouwend op de scripties, getiteld ACCELERATING THE ENERGY 

RETROFITTING BANDWAGON; A sustainability assessment on how to involve homeowners in 

the customer journey of energy retrofitting. Dit rapport beschrijft een specifieke 

verduurzamingsaanpak van een bedrijf gekoppeld aan een gemeente om verduurzaming te 

versnellen. In het project is bekeken hoe bewoners actief bij verschillende stappen in de 

klantreis betrokken kunnen worden. 

 Themabijeenkomsten over co-creatie in Nederland en Vlaanderen die co-creatie en 

samenwerking tussen bedrijven in de bouwsector kunnen faciliteren. Er is 1 

themabijeenkomst georganiseerd over “Verduurzamen op kleine en grote schaal”. De opzet 

van deze bijeenkomst was bedrijven te informeren over de voordelen van, en barrières voor 

opschaling; en hoe de geschikte schaal te kiezen is voor ieder bedrijf. Gegevens opgehaald 

tijdens deze bijeenkomst zijn gebruikt in dit rapport. Helaas noodzaakte de Coronacrisis ons 

om de overige bijeenkomsten te cancelen. 

 In plaats van de themabijeenkomsten zijn korte interviews met bedrijven opgenomen 

rondom het thema “samenwerken tussen bedrijven  in de bouwketen”. Deze interviews zijn 

via een padlet2 op de ENLEB website gepost met de bedoeling om op een interactieve 

manier hun ervaringen en vragen delen met andere ondernemers om op die manier te 

komen tot een overzicht van wat werkt en niet werkt bij samenwerking tussen bedrijven. 

Helaas is er weinig reactie gekomen op de interviews. De interviews zelf bevatten echter 

waardevolle inzichten. 

 Literatuuronderzoek op de verschillende onderwerpen. 

  

                                                             
2 https://padlet.com/enleb/8ofe9vj9bhkrfg34  

https://padlet.com/enleb/8ofe9vj9bhkrfg34
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4. De klantreis verder ontdekt 
Het verduurzamen van de woningvoorraad gebeurt momenteel in een laag tempo. Om aan Europese 

en nationale doelen te voldoen zal er flink opgeschaald moeten worden. Met name bij de particuliere 

woningvoorraad, dus de woningen in eigendom, is opschaling niet eenvoudig omdat eigenaren vaak 

niet gelijktijdig met buren willen verbouwen, de woningen anders van type zijn, en bewoners andere 

wensen en eisen hebben. Maar elke woningeigenaar zal de in hoofdstuk 1 genoemde klantreis 

doorlopen. En die klantreis biedt aanknopingspunten voor de versnelling van verduurzaming. Bij 

woningen in privé-eigendom staat uiteraard de eigenaar centraal. Daarom is het logisch om ook vanuit 

bedrijfsperspectief naar de verschillende stappen in die klantreis te kijken.  

Zoals gezegd onderscheiden we 5 stappen in de klantreis, zie figuur 1, waarbij fase 1 voorafgegaan 

wordt door een moment waarop de eigenaar nog niet geïnteresseerd is in verduurzaming of er 

onwetend over is [7].  

 

Figuur 1: 5 fases in de klantreis voor het verduurzamen van woningen [1, 6, 7] 

De volgende sectie is gebaseerd op de rapporten  [1, 5-7, 10, 11]. 

Fase 1:  
In Fase 1 heb je verschillende types bewoners: degenen die al wat interesse hebben om te 

verduurzamen, degenen die een verbouwing willen gaan doen met andere motivaties, en degenen die 

niet geïnteresseerd zijn. Wat we hebben gezien is dat mensen vooral een informatiebehoefte hebben 

in dit stadium. Zonder informatie geen interesse, en ook kan die interesse niet verder groeien. Dit kan 

informatie zijn over de mogelijkheden voor verduurzaming, het verbouwingsproces, financiën, 

vergunningen, resultaat, bedrijven, offertes, hulp die beschikbaar is. Vaak zien we dat de nadruk in 

deze fase ligt op informatiebijeenkomsten met technische informatie, terwijl mensen op zoek lijken 

te zijn naar financiële informatie en informatie over wat een verduurzaming hen oplevert (ook niet-

financieel). 

Wat kan een bedrijf doen? We zien in de bouw vaak kleinere bedrijven die een specifieke expertise 

hebben. Meestal zien bedrijven het niet als hun taak om mensen over de streep te trekken om te gaan 

verduurzamen. In de praktijk zien we dat in deze stap vooral gemeenten en intermediaire organisaties 

actief zijn. Toch is het goed als bedrijven al wel in deze stap betrokken worden om te zorgen dat 

bewoners de juiste informatie krijgen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld aan informatiemarkten mee 

kunnen doen. Soms bestaan er ook websites van gemeentes of intermediaire organisaties waar lokale 

bedrijven genoemd staan. Bedrijven kunnen natuurlijk ook zelf zoiets opzetten, of het initiatief ertoe 

nemen dat het opgezet wordt. 

Fase 2: 
In deze fase is de bewoner al geïnteresseerd om te gaan verbouwen en verduurzamen, maar weet nog 

niet hoe. Een barrière die keer op keer door bewoners genoemd wordt is het vinden van financiële 

middelen. Het gaat hierbij vooral over leningen en subsidies. Soms zijn subsidies snel op en leningen 

zijn soms niet beschikbaar of moeilijk te krijgen. Ook schrikt het mensen soms af om een extra lening 
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te nemen. Veel mensen willen graag inzicht hoe de verduurzaming meehelpt om energiekosten te 

besparen. 

Verder zien we dat mensen gezondheid, comfort en esthetiek ook als belangrijke redenen zien om te 

gaan verduurzamen. Ook is verduurzaming het beste te koppelen aan al geplande verbouwingen. 

Mensen zien echter wel op tegen de rompslomp van een verbouwing. Mensen willen niet teveel tijd 

kwijt zijn met de voorbereiding van een verbouwing, of teveel moeten coördineren tijdens de 

verbouwing. Ze zien hier graag een beperkte hoeveelheid opties en een beperkte hoeveelheid 

bedrijven die hiermee kan helpen. Er lijkt een voorkeur te zijn om in deze fase mee te doen aan 

collectieve projecten (samen je woning verduurzamen) maar dit zou verder onderzocht moeten 

worden. Ook zien we dat een groep mensen een totaalconcept van verduurzaming te ingrijpend vindt 

en liever stapsgewijs verduurzaamt. In dit voorstadium zien we ook een zeker wantrouwen naar 

bouwbedrijven: of ze voldoende kwaliteit kunnen leveren tegen de afgesproken prijs binnen de 

afgesproken tijd. Hier speelt mee dat veel mensen een informatieachterstand ervaren ten opzichte 

van bedrijven, waardoor ze niet kunnen beoordelen of de voorgestelde aanpak en de voorgestelde 

ingrepen de juiste zijn. 

Wat kunnen bedrijven hierin betekenen? De meeste bouwprofessionals hebben geen financiële 

expertise. Daarom is het belangrijk dat ze wel weten waar die financiële expertise te vinden is, en 

welke subsidies en leningen beschikbaar zijn. Ook is het belangrijk dat ze erkennen dat het 

wantrouwen van klanten bestaat. Het is daarom belangrijk om samen te werken met organisaties die 

een onafhankelijk oordeel kunnen vellen over de voorgestelde plannen. Ook is het van belang dat 

specialistische bedrijven niet uit het oog verliezen dat de woning een geheel is, waarbij ze hun 

oplossing ook als deel van het geheel presenteren en de klant erop wijzen dat er ook nog andere 

onderdelen van hun huis zijn die verduurzaamd kunne worden. Ook is het goed om de klant te laten 

weten wat de beste volgorde van ingrepen is.  

Hierbij is het nodig om te vermelden dat in Vlaanderen al deze overwegingen meegenomen kunnen 

worden door de architect die een verplichte rol speelt bij verbouwingen. Dan moet deze natuurlijk wel 

op zo’n manier naar elke verbouwing kijken. In Nederland is die verplichting er niet en zou deze 

onafhankelijke en holistische rol bijvoorbeeld door een gemeente of intermediaire organisatie 

gespeeld kunnen worden. Omdat bewoners vaak een helder aanbod willen, zouden bedrijven 

consortia kunnen aanbieden die inspelen op de klantbehoefte om een beperkt aanbod van 

mogelijkheden te krijgen en een gemakkelijke manier om te verbouwen willen zonder te veel 

rompslomp. 

Fase 3: 
Dit is de beslisfase waarin de eigenaar besluit om wel of niet door te zetten. In de voorgaande stap is 

het daarom belangrijk dat alle potentiele knelpunten belicht worden en dat alles goed op een rijtje 

wordt gezet voor de eigenaar zodat deze een goed beeld heeft van wat de verbouwing zelf inhoudt, 

welke input in tijd er nodig is, hoeveel het kost en wat het oplevert in termen van de energierekening, 

comfort, verfraaiing, etc. Eventueel is een telefoontje van een procesbegeleider nuttig om te horen of 

er nog verdere vragen gerezen zijn of welke barrières nog gezien worden.  

Fase 4: 
In deze fase komt de bouwprofessional echt actief in beeld. We zien hier dat bewoners bang zijn voor 

de verbouwing zelf, als inbreuk op het gewone leven. Ook is communicatie tussen klant en 

bouwbedrijf belangrijk. Ook een zeker kwaliteitscheck wordt door bewoners fijn gevonden. Het is 

belangrijk dat het bouwbedrijf vertrouwen krijgt van de klant. Daarom is regelmatige communicatie 

tussen klant en bedrijf aan te raden. De klant wil graag begrijpen wat er gebeurt, vaak op een 
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algemeen niveau. En als er meerdere expertises nodig zijn 

voor de verduurzaming die door verschillende bedrijven 

geleverd worden, dan is het van belang dat de bedrijven 

goed samenwerken en de klant 1 aanspreekpunt heeft. De 

klant voelt zich meestal niet competent om de verbouwing 

te coördineren. 

Nu is natuurlijk de vraag wie dit kan doen. Bouwbedrijven 

zijn gespecialiseerd in bouwen en niet noodzakelijkerwijs 

in communicatie met de klant. Ook hier zou een 

intermediaire organisatie of een architect deze rol kunnen 

oppakken. We zien echter ook een gefragmenteerde 

bouwwereld. Betere samenwerking zou kunnen leiden tot 

gezamenlijke standaarden, lagere kosten en grotere 

efficiëntie. Vaak wordt gezien dat er wel actief overlegd 

wordt door de installateur en aannemer, maar niet met de 

toegevoegde partijen zoals stukadoors, tegelzetters, 

spuiters, schilderbedrijven, waardoor projecten vertraging 

oplopen. Betrouwbare partners die betrouwbare 

planningen leveren zijn erg belangrijk. De vorming van een 

breed consortium van bedrijven, of kwaliteitskeurmerken 

voor bepaalde interventies zou een uitkomst kunnen 

bieden. Een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit 

van het geleverde wordt door klanten gewaardeerd. Ook 

dit kan door een intermediair gedaan worden of door de 

architect in België. Deze kan ook zorgen voor het bewaken van het totaalplaatje van de verbouwing 

zodat er geen oplossingen worden geblokkeerd doordat een verkeerde volgorde in de verbouwing is 

gevolgd. Wat ook kan werken is als de opdrachtgever eist dat er in consortium-verband wordt 

gewerkt. Transparantie in de samenwerking is belangrijk, bijvoorbeeld door helder te maken welke 

overwegingen iedereen heeft om mee te doen. Dat moet je van elkaar weten anders kun je niet 

besluiten wat je samen wilt gaan doen. Dat is best ingewikkeld omdat dat vereist dat je uit kunt leggen 

wat je momenteel doet en hoe, maar ook dat je in staat en bereid bent om dingen anders te doen als 

de samenwerking dat vraagt. 

Fase 5: 
Als de klant de verduurzaamde woning op dezelfde manier als voorheen gebruikt, wordt waarschijnlijk 

niet de energiebesparing behaald die was voorzien. Daarom is het belangrijk dat er voorlichting 

gegeven wordt over hoe het huis gebruikt moet worden, en is begrijpelijke feedback aan de bewoner 

over de resultaten nodig. Vaak moet er op een nieuwe manier gekeken worden naar hoe energie 

wordt gebruikt. Mensen gebruiken namelijk energie met een bepaald doel, en dus moet dat doel 

(koken, wassen, verwarmen, verlichten, etc.) opnieuw bekeken worden. Als bewoners vragen hebben, 

willen ze graag ergens terecht kunnen. Hier zouden bijvoorbeeld informatiesessies, helpdesks, en 

betrouwbare websites een rol kunnen spelen. 

Bouwbedrijven kunnen hier waarschijnlijk niet zoveel mee, maar ze kunnen wel hun klanten verwijzen 

naar de intermediaire organisaties of websites waar ze terecht kunnen. 

Voorbeeld Zonnige Kempen 

Sociale huisvestingsmaatschappij 

Zonnige Kempen heeft een voormalige 

dokterswoning in Vorselaar 

gerenoveerd tot zes zeer 

energiezuinige huurappartementen. De 

nieuwe bewoners testen momenteel 

diverse duurzame technieken voor 

verwarming en sanitair uit. 

Architect, bouwbedrijven, 

kennisinstellingen en innovatieve 

installateurs zijn betrokken geweest bij 

de plannen voor de verbouwing. Door 

werfbijeenkomsten en uitgebreide 

verslagen is samen overlegd over de 

gehele planning. Telkens was iedereen 

op de hoogte van de stappen, de 

afspraken en de verantwoordelijken. 

Tussentijds werd gereflecteerd op de 

kwaliteit van de gerealiseerde 

maatregelen en werden aanpassingen 

gedaan. Toen één van de partners niet 

voldoende meedeed en het project in 

gevaar kwam, is er een andere partner 

gezocht met vergelijkbare expertise. 
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Conclusie 
Zowel samenwerking tussen bedrijven, als ook samenwerking van bedrijven met intermediaire 

organisaties of personen (zoals een architect) is belangrijk in het verduurzamen van de particuliere 

woningvoorraad. Kennis van de barrières die klanten ervaren om hun woning te verduurzamen helpt 

daarbij. Die samenwerking is zo belangrijk omdat de meeste bedrijven niet in staat zijn om zelfstandig 

alle barrières op te lossen in de klantreis, maar ook omdat veel bedrijven niet zelfstandig een geheel 

verduurzamingsconcept kunnen uitrollen. In het volgende hoofdstuk kijken we daarom naar waar een 

ideaal businessmodel aan moet voldoen. 
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5. Zes ervaringen over ketensamenwerking in de bouw  
 

In ENLEB waren bijeenkomsten voorzien met bedrijven om over samenwerking in de bouwketen te 

spreken. Helaas was het door Corona onmogelijk om dit te realiseren. In plaats daarvan zijn er een 

aantal interviews opgenomen en gedeeld3 waar hier een analyse van is gemaakt.  

Er was gekozen voor een gestructureerd interview met vooraf vastgestelde vragen, zodat iedere 

respondent onder dezelfde omstandigheden en dezelfde vragen krijgen. Hiermee is een validatie 

mogelijk op basis van een goed vergelijk van de verkregen output. De vragen zijn algemeen van aard, 

echter de respondent wordt in staat gesteld nodige verdieping aan te brengen in het beantwoorden 

van de vragen. De gevraagde respondenten worden gevraagd feedback te geven op het verhaal van 

de ander. Van de interviews worden opnames gemaakt om via een open platform te discussiëren en 

een brede verhaal te kunnen verkrijgen uit het werkveld. 

De respondenten waren: 

 Jos Ubagh (Sjef Ubaghs Installatietechniek / TIORC) 

 Bas van de Kreeke (Bouwbedrijf Habenu / TIORC) 

 Wim Heuts (Satijnplus Architecten / TIORC) 

 Wil Paulus (EPM elektronischinstallatiebedrijf / TIORC) 

 Haico van Nuenen (Bouwhulp Groep / Alliantie+) 

 Emile Quanjel (emeritus lector Avans Hogeschool / architect-onderzoeker) 

Indicatoren 
In de interviews hebben we gekeken naar een viertal thema’s met bijbehorende indicatoren voor het 

slagen/falen van samenwerking in het bouwproces: 

1. Propositie: Het specifiek omschreven doel van zowel het totale project, als binnen het project. 

1.1. Wat is het probleem – waar liggen de kansen – wat is haalbaar 

1.2. Wat is je huidige aanbod – wat zou je willen aanbieden 

1.3. Wanneer geslaagd – wanneer niet 

2. Structuur: De ingerichte omgeving / organisatie voor de verschillende marktpartijen – gericht op 

de versnelling van de verduurzamingsopgave bestaande woningbouw.  

2.1. Wat kan beter in de wijze waarop ik mijn aanpak heb ingericht 

2.2. Welke nieuwe aanpak is denkbaar 

3. Team: De aard (competenties, ervaring etc.) en de samenstelling van de marktpartijen.  

3.1. Wat is je eigen rol / belang 

3.2. Wat rollen helpen samen / welke rollen hindert 

3.3. Welke belangen helpen samen / welke belangen hinderen samen 

4. Support: Datgene wat ter ondersteuning van de marktpartijen kan worden ingezet om te komen 

tot het omschreven doel.   

4.1. Wat kan ik zelf om bepaalde hindernissen weg te nemen 

4.2. Wat heb ik nodig van de ander (idem van de vraagkant (bewoners)) 

4.3. Wat heb ik nodig aan middelen, methodes om mijn aanpak te laten slagen 

 

                                                             
3 https://padlet.com/enleb/8ofe9vj9bhkrfg34 
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Resultaten 
Wat uit de analyse kwam zijn de volgende zaken: 

Propositie  

Om een goede propositie te maken, die voldoende aansluit bij de vraagstelling van de opdrachtgever, 

is het volgens de respondenten cruciaal, dat vroegtijdig in het proces -bij de projectdefinitiefase- alle 

relevante uitvoerende partijen betrokken zijn. Vanuit de vraagkant moet er transparantie zijn in het 

beschikbare budget en welke ambities/projectdoelen behaald moeten worden. Door goed gebruik te 

maken van gedeelde kennis en kunde van de partijen, kunnen meerdere scenario’s als keuzes worden 

voorgelegd aan de opdrachtgever. Hierdoor kan er een betere afstemming komen over de juiste 

vraagstelling en welk beschikbaar aanbod nodig is voor het waarmaken van haalbare doelen en het 

creëren van een gezamenlijk commitment.  

Structuur  

De organisatie van de samenwerking tussen de partijen verdient aandacht op een aantal 

onderwerpen, die volgens de respondenten als randvoorwaarden gelden voor een succesvolle 

samenwerking.  

Ten eerste, dat er voldoende inzicht is in de eigen organisatie m.b.t. de opgave, welke belangen zijn 

er, wat is de gedeelde visie, welk invloeden kunnen een rol spelen, welke bijdragen kunnen worden 

geleverd. 

Ten tweede, dat er voldoende inzicht is in de complexiteit van de opgave, en dat helder is wat er kan 

worden verwacht. 

Ten derde, dat er een procesaanpak wordt ontwikkeld, gericht op het kunnen faciliteren van een 

integrale aanpak, het vergroten van inzicht, en verder op ontdekken, analyseren, interpreteren, 

expliciteren, verbinden en vormgeven. Monitoring en reflectie gedurende het proces is cruciaal voor 

bijsturen en verbeteren. 

Team  

Vanuit de eigen ervaringen van de respondenten komt naar voren dat het van belang is dat de juiste 

partijen zijn vertegenwoordigd die complementair zijn aan elkaar om de opgave te kunnen realiseren. 

Vertrouwen en transparantie zijn belangrijk, evenals duidelijkheid over het eigenaarschap binnen de 

samenwerking, m.a.w. afspraken over de verantwoordelijkheden van elke partij. 

Support  

Het team werkt beter, denken de respondenten, als er een systematiek gebruikt wordt voor de 

stappen in een renovatie, zoals bijvoorbeeld de klantreis en pandreis. Hier zijn werkvormen voor 

nodig, die zo’n kunnen ondersteunen. Interacties en verdieping op de verschillende thema’s geven 

ruimte voor vernieuwing en zorgen voor het waarborgen van de beoogde projectdoelen. 
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Conclusie 
Uit bovenstaande blijkt dat voor succesvolle samenwerking in de bouwketen veel zaken meegenomen 

moeten worden. Relevant is dat de zowel de opdrachtgever als de aanbieder gezamenlijk invulling 

geven aan: 

de inhoud, m.b.t. waar gaat het project naar toe, wat is de betekenis, voor wie en waarom 

welke waarde wil je creëren, welke verlangen/ambities zijn er in de toekomst. 

het proces, m.b.t. inzicht in elkaar, goede diagnose, dynamiek waarnemen en duiden, 

duidelijkheid over de aanpak, wensbaarheid organiseren, omarmen van het onbekende, 

kunnen vernieuwen naar een nieuwe situatie, denken in variaties, experimenteren – 

reflecteren – leren, monitoring tijdens het proces en heldere besluitvorming. 

de personen, m.b.t. positie en belangen benoemen, elkaars behoeften begrijpen, oog hebben 

voor verschillen, gebruik maken elkaars kennis en kunde, vertrouwen geven. 

Om dit nog systematischer te bekijken, is het volgende hoofdstuk gericht op businessmodellen voor 

samenwerking in de bouw. 

 

  



13 
 

6. Businessmodel voor samenwerking 
Dit hoofdstuk is grotendeels, behalve waar additionele bronnen genoemd worden, gebaseerd op [5]. 

Het meest voorkomende businessmodel is het gefragmenteerde model van de kleine aannemer of 

expert die een bepaald deel van een renovatie uitvoert op basis van expertise. Dit businessmodel is 

echter maar zeer beperkt geschikt voor verduurzaming van de gehele woning. In de bestaande 

literatuur wordt zelfs bezorgdheid geuit over de geschiktheid van traditionele bedrijfsmodellen om 

tegemoet te komen aan de noodzaak om de verduurzaming van particuliere woningen te 

versnellen. Dit probleem kent twee aspecten: er is een holistische aanpak vereist om te voorkomen 

dat bepaalde interventies uitgesloten worden doordat andere al zijn geïmplementeerd, en de aanpak 

moet de last voor huiseigenaren verminderen om een dergelijk project te coördineren.  

Het businessmodel van een bedrijf bestaat typisch uit 3 elementen: de waardepropositie, de 

waardecreatie en -levering, en het vastleggen van de waarde. . De waardepropositie verwijst naar 

het product / de dienst die aan klanten wordt aangeboden. Waardecreatie vormt de kern van het 

bedrijfsmodel. Het vertegenwoordigt de belangrijkste activiteiten die verband houden met het 

creëren of verhogen van de waarde van een product of dienst. Het vastleggen van waarde gaat over 

het behalen van economisch rendement uit het bedrijf. Specifiek in het geval van verduurzaming 

omvat het bedrijfsmodel welke opties aan de huiseigenaren worden voorgesteld (waardepropositie), 

de bedrijfsactiviteiten die nodig zijn om deze te leveren (waardecreatie en -levering), en de betaling 

voor deze diensten en producten (vastleggen van waarde). In het “businessmodel Canvas” is dit verder 

uitgewerkt tot de volgende 9 bouwstenen waardoor het wat tastbaarder wordt: 

 

 Centraal in het model staat de waardepropositie. Deze lost een bepaald klantprobleem op of 

voldoet aan wat een klant nodig heeft. Er wordt dus waarde voor de klant gecreëerd. Daarvoor 

is het belangrijk te weten wie de doelgroep is. In de klantrelatie wordt beschreven hoe 

contacten met klanten worden geïnitieerd en behouden. Verschillende klanten kunnen op 

verschillende manieren benaderd worden. En vervolgens wordt de klant bereikt via 

communicatie-, distributie- en verkoopkanalen, online en  offline. 

 De waardecreatie en -levering wordt in dit model verfijnd door het benoemen van de 

productiemiddelen, de kernactiviteiten en de belangrijkste partners. Productiemiddelen zijn 

de meest cruciale activa en infrastructuur die een bedrijf nodig heeft om waarde te creëren, 

Belangrijkste
partners

Productie
middelen

WAARDE
PROPOSITIE

DoelgroepKern-
activiteiten

Kanalen

Klant
relaties

Kosten structuur Inkomsten
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klanten te bereiken, een relatie met hen te onderhouden en winst te maken. Kernactiviteiten 

zijn die zaken die een bedrijf moet doen om goed te presteren en met succes waarde te 

creëren. Het benoemen van de belangrijkste partners is bijvoorbeeld van belang om te kunnen 

groeien of succesvoller te worden. 

 Het vastleggen van waarde gaat over de kosten die gemaakt worden om het product of dienst 

te kunnen leveren, en de inkomsten die erdoor gegenereerd worden. Aan de kostenkant 

worden de kosten voor de belangrijkste productiemiddelen, kernactiviteiten en partners 

gedefinieerd. Aan  de inkomstenkant gaat het over welke doelgroep voor welke dienst wil 

betalen.  

Recente studies tonen de noodzaak aan om van de traditionele relatie tussen leverancier en klanten 

over te gaan naar een klantgerichte strategie. Bedrijven moeten evolueren vanuit de 

aanbodgestuurde logica en scherper inspelen op de verwachtingen van klanten. Zoals we in hoofdstuk 

3 zagen, zijn er vooral ook veel barrières die klanten ervaren bij de weg naar het verduurzamen van 

hun woning. Daarom is die klantgerichtheid juist erg belangrijk.  

Bestaande bedrijfsmodellen 
We zien momenteel een drietal dominante bedrijfsmodellen in de bouwsector. Op basis hiervan 

analyseren we hoe een ideaal businessmodel eruit zou kunnen zien. 

Het eerste model is het traditionele individuele bedrijfsmodel of het ambachtelijke model. Een groot 

aantal bedrijven in de sector zijn KMO's/MKB’s. Ze bieden doorgaans afzonderlijke maatregelen in 

plaats van meerdere maatregelen of aanvullende diensten, zoals consultancy, coördinatie of 

kwaliteitscontroles, en de nadruk ligt op een geschatte besparing op energiekosten in plaats van op 

gegarandeerde besparingen; de klant moet dus de economische risico's internaliseren. Het contact 

met de klanten wordt aan de markt overgelaten; de financiering is weinig betrokken bij het 

renovatieproces en wordt meestal via derden geregeld. Hoewel deze bedrijven de leiders van de 

markt als geheel vertegenwoordigen, zijn de renovatieprojecten voornamelijk kleinschalig en 

gefragmenteerd over veel onderaannemers, waardoor de 

klanten worden belast met de risico's en het beheer van de 

verschillende processen voor een totale renovatie. De 

aannemers proberen hun eigen risico en tijd te verminderen 

voor de klus waarvoor ze zijn gevraagd, ongeacht de 

gevolgen die van invloed kunnen zijn op een andere 

aannemer die aan hetzelfde gebouw zal werken. Het 

resultaat is problemen in communicatie, planning, 

coördinatie en uitvoering.  

Een tweede model is het one-stop-shop-model. Dit model 

bestaat uit één enkele actor of contactpunt, die alle diensten 

levert, respectievelijk coordineert, die nodig zijn voor een 

volledige energierenovatie van een huis. In plaats van één 

actor kan dit ook worden bereikt door samenwerking tussen 

onafhankelijke ambachtslieden of KMO's/MKB’s. Het 

aanbieden van een geïntegreerd aanbod aan klanten, onder 

toezicht van een projectmanager, wordt vaak gepresenteerd 

als een veelbelovende oplossing om de versnippering, die de 

bouwsector kent, te boven te komen en tegelijkertijd het 

niveau van kennis, vaardigheden en innovatie van de 

Voorbeeld: TIORC 

TIORC bestaat uit een groep 

betrokken ondernemers uit 

Nederlands Limburg. Zij bieden een 

gezamenlijke, integrale aanpak voor 

de upgrade van de bestaande 

woningvoorraad. Een uniek en 

aantrekkelijk concept voor 

woningcorporaties en 

bewonersverenigingen in Limburg. 

Met name de integrale aanpak heeft 

voor de eigenaar van vastgoed een 

meerwaarde: naast de techniek 

worden ook de economische, 

juridische en sociale aspecten 

aangepakt. Een zogenaamde “one 

stop shopping”. De vernieuwing zit in 

de optimale combinatie van 

Limburgse bedrijven in de bouw- en 

installatiebranche, financierders, 

juristen en eigenaren die willen 

investeren in bestaande woningen.  



15 
 

betrokken leveranciers te verhogen. Bovendien zou het de klant kunnen ontzorgen van de complexe 

taak om een heel renovatieproject te beheren. Ook verlaagt samenwerking de kosten en risico's van 

een volledige verduurzaming. Met name als we het hebben over samenwerkingsverbanden, 

kan  samenwerking echter leiden tot enkele uitdagingen die verband houden met het management 

van het partnerschap. 

Het one-stop-shop-bedrijfsmodel ziet het huis als een systeem met veel subsystemen en 

technologieën die op elkaar inwerken, in plaats van het traditionele bedrijfsmodel dat zich bezighoudt 

met het bieden van enkelvoudige maatregelen. Aangezien de renovatie uitgebreid wordt beschouwd, 

is het waardevoorstel meestal gericht op huisverbetering en comfort, wat een manier zou kunnen zijn 

om aantrekkelijker te worden voor particuliere huiseigenaren. Veel van deze 

samenwerkingsverbanden bieden niet de kennis en kunde op het gebied van financiering en garanties 

voor energiebesparing. Dit zou ze mogelijk aantrekkelijker kunnen maken. 

Ten slotte is er het bedrijfsmodel van de energieservicebedrijven of ESCO’s. Het doel van dergelijke 

bedrijfsmodellen is het leveren van energie, warmte, licht  en aanverwante diensten aan klanten. Het 

gaat er veelal om dat om die dienst te realiseren, aanpassingen aan de woning nodig zijn, maar via de 

constructie van een langlopend contract hoeft de huiseigenaar de renovatiekosten niet direct te 

betalen, maar uitgesmeerd over een langere periode. Gewoonlijk treedt een ESCO op als een 

algemene aannemer, die een op maat gemaakt servicepakket biedt op basis van de behoeften van de 

klant, terwijl hij prestatie- en resultaatgaranties biedt. De servicepakketten zijn flexibel maar 

doorgaans vrij uitgebreid. Ze kunnen het ontwerp, de installatie en planning, (mede) financiering, 

projectontwikkeling, brandstof- en stroomafname, gebruikersmotivatie, meting en controle, maar ook 

het wetgevingskader omvatten. De ESCO's zijn verantwoordelijk voor het beheer van de afzonderlijke 

aspecten van het pakket. De klanten kunnen echter bepalen welke elementen in een dergelijk pakket 

moeten worden opgenomen. 

Het is belangrijk om te weten dat de belangrijkste klant van dergelijke bedrijfsmodellen tot dusver 

voornamelijk eigenaren van openbare gebouwen of grote commerciële gebouwen waren, aangezien 

zulke projecten interessanter zijn voor de leverancier en het gedrag van particuliere huiseigenaren 

nauwelijks voorspelbaar is, waardoor de risico's voor de bedrijven groter is. 

Huidige trends en ontwikkelingen 
Momenteel zien we dat klanten weinig prikkels hebben om te investeren in het verduurzamen van 

hun woning. Het omslachtige proces van het verkrijgen van informatie of financiële subsidies, en het 

verwachte ongemak van het coördineren van de renovatie en de verstoring van de dagelijkse 

regelmaat door een verbouwing, heeft momenteel invloed op de vraag. Over het algemeen is 

financiële haalbaarheid de belangrijkste vereiste voor succes. Andere belangrijke drijvende krachten 

voor verduurzaming zijn de behoefte aan comfort, energiezekerheid of, in beperkte mate, zorg over 

de  milieuproblemen. 

Overheden richten hun interventies momenteel vaak op het bevorderen van afzonderlijke 

maatregelen en het aanpakken van techno-economische belemmeringen, waarbij ze de invloed van 

het gedrag van klanten op efficiënt energiegebruik verwaarlozen. Bovendien is er een gebrek aan 

financiële steun om verduurzaming te bevorderen. Wat verder verduurzaming belemmert is dat het 

lastig is om met zekerheid aan te geven wat de opbrengsten zijn van bepaalde maatregelen waar het 

gedrag van de klant een rol in speelt. We zien dus dat technologie niet de beslissend e rol speelt in de 

uiteindelijke resultaten. 
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De fragmentatie in de bouwketen kan mogelijk opgelost worden door meer samenwerking of door 

een partner specifiek de coördinerende rol te geven. Integratie van de keten kan helpen om de 

kwaliteit van de renovatie en met name de energiebesparing te borgen.  De groeiende vraag naar 

resultaat (energiebesparing, comfort, verwarming)-als-een-dienst kan een kans zijn voor 

samenwerkende bedrijven. 

Er is vraag naar kwaliteitsstandaarden en opbrengstgaranties bij verduurzaming. Daarnaast zijn er ook 

verschillende behoeften van klanten in de type aanpak: sommigen willen in een keer hun hele huis 

verbouwen, anderen willen dit liever stapsgewijs doen. Ook daar zijn standaarden voor nodig zodat 

bijvoorbeeld bij een stapsgewijze aanpak een volgende stap gebruik kan maken van wat er al is 

gebeurd. Echter, de diversiteit aan benaderingen en de begrensde capaciteit van de bouwindustrie 

ondermijnen het creëren van standaardoplossingen. Wat het juridische domein van de industrie 

betreft, worden momenteel veel normen voor energie-efficiëntieprestaties toegepast; ze verschillen 

echter van land tot land. 

Aan de kant van de klant zien we verder dat er steeds meer milieubesef ontstaat en zorg over 

klimaatverandering. Toch wordt steeds meer duidelijk dat technologie alleen niet de enige oplossing 

is bij verduurzaming. We hebben naast het gedrag in de woning ook te maken met het rebound-effect 

waarbij energiebesparingen in het huis ingeruild worden door een vliegreis om op vakantie te gaan. 

Particuliere eigenaren moeten dus worden geïnformeerd over het juiste gebruik van de maatregelen, 

en over het totale effect van hun keuzes anders is de omslag naar duurzaam energiegebruik op lange 

termijn nihil. 

Elementen van een ideaal businessmodel 
Omdat klanten de concepten achter verduurzaming en de lange reis die een uitgebreide verbouwing 

vereisen moeilijk begrijpen, moeten bedrijven streven naar elementen die een complete service 

garanderen op het hele domein van verbouwingen in de particuliere sector. Daarom zou het ideale 

bedrijfsmodel dat hier ‘het consultancy model’ wordt genoemd, gebaseerd moeten zijn op het bieden 

van hulp aan klanten. 

De one-stop-shop wordt gezien als een veelbelovende oplossing om het versnellen van renovatie van 
de woning te vergroten. Echter, andere elementen die daar nu minder inzitten zijn ook belangrijk, 
bijvoorbeeld consultancydiensten van ESCO's. Het opnemen van financieringsopties moet worden 
aangepakt, aangezien dit een cruciale drijfveer voor de klant is om tot verduurzaming te 
besluiten. Aangezien veel bouwbedrijven dergelijke mogelijkheden niet hebben, wordt de 
betrokkenheid van andere actoren bij een verbouwingsproject als cruciaal gezien. We moeten ons er 
verder van bewust zijn dat bouwbedrijven een onderdeel vormen van een complexe omgeving waarin 
de klant zijn weg zoekt. Daarom is samenwerking van alle actoren, ook met overheden en 
intermediaire organisaties, van belang.  
 
In het ideale businessmodel zien we dat de waardepropositie gebaseerd moet zijn op comfort en 

verbetering van de woning. De klantrelaties moeten zich richten op klant-specifieke hulp; in deze 

doelgroep is elke woningeigenaar op een ander moment bezig met renovatie of verduurzaming. Één  

contactpunt is belangrijk. De nadruk richting de klant moet liggen op het vereenvoudigen van de 

complexiteit van het hele proces. Een geheel traject kan aangeboden worden, hetzij in één keer te 

realiseren, hetzij in stappen. Klant-specifieke adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld financieel advies,  of 

gedrag na verduurzaming, zijn ook belangrijk. De klant stelt in elk geval prijs op onafhankelijke 

adviezen. Gezien de complexiteit van een verduurzamingsproces, zijn de kanalen  om met de klant in 

contact te komen ook diverser, bijvoorbeeld via gemeenten, hypotheekverstrekkers, intermediaire 
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energie-organisaties. Deze uitgebreide kanalen kunnen ook helpen om die gewaardeerde en 

gewenste onafhankelijkheid van informatie te borgen. 

De kernactiviteiten  bevatten niet alleen de verduurzaming van de woning als totaalconcept, maar 

ook het meten van de resultaten en het geven van feedback aan klanten als nazorg. Een langdurige 

betrokkenheid is daarom belangrijk. Bij de productiemiddelen zien we een geïntegreerde bouwketen 

die gedreven wordt door innovatie en de wens door samenwerking kennis en kunde te verbinden en 

daardoor te vergroten. Belangrijke partners zijn niet alleen technische partners, maar ook de 

financiële experts, de vergunningverleners, de procesbegeleiders, de experts in coördinatie en 

klantcontact, de gedrags- en nazorg experts, de kwaliteitscontroleurs. 

Een waardegedreven kostenstructuur zou nagestreefd moeten worden waarbij de focus ligt op 

waarde voor de klant. Van belang is hierbij een gezamenlijke doelstelling en onderling vertrouwen 

tussen de partners en afspraken over de verdeling van de kosten, de inkomsten en de risico’s. 

[12]Enkele voorbeelden die we hebben gezien: een aantal partners die samen een stichting zijn 

begonnen met een duidelijk doel en bijbehorende statuten over hun samenwerking. We hebben ook 

gezien dat sommige partners in de loop van de tijd andere interesses kregen en uit de samenwerking 

stapten. Een ander voorbeeld is een samenwerking in een consortium om een specifiek project binnen 

te halen waarbij de opdrachtgever (geen particulier) specifiek aangaf wat de spelregels waren. Een 

raamovereenkomst kan ook een interessante tool zijn voor de samenwerking. Zo’n overeenkomst legt 

bij de start van een project vast hoe zaken geregeld worden[12]. We zien ook dat er verschillende 

actoren zijn  die de lead kunnen hebben in een consortium: een architect, energieadviseurs, 

aannemers, gemeente of NGO [13].  In een consortiumconstructie is gezamenlijk enthousiasme van 

groot belang en ook dat er tenminste een partij is met ervaring met particulieren. Als er een 

gezamenlijk business canvas wordt gemaakt is er een “eigenaar” nodig, welke rol meestal door een 

“change agent” gespeeld kan worden. Afspraken vooraf over de te leveren kwaliteit zijn belangrijk, 

zeker omdat algemene standaarden nog ontbreken. In elk geval is het belangrijk om na te denken hoe 

de algemene kosten bijvoorbeeld van een “front-office” dat contact met de klant verzorgt, worden 

verdeeld. Ook kosten voor bijvoorbeeld een projectcoördinator voor de klant moet besproken 

worden. Nog andere algemene kosten zijn marketing, een website, ontwikkeling van een gezamenlijk 

concept, eventueel kantoorhuur, verzekeringen, en of er speciale bonussen komen als iemand een 

klant binnenbrengt. Momenteel zijn er echter nog geen beproefde modellen voor de kosten en 

Belangrijkste
partners: 
naast technische
partners, ook
financieel, 
coordinatie, 
procesbegeleiding, 
nazorg, gedrag, 
kwaliteitscontrole

Productiemiddelen: 
genintegreerde
keten, 
innovatiegericht, 
gericht op vergroten
van kennis en kunde
door samenwerking

WAARDE 
PROPOSITIE:
Gebaseerd op 
comfort en een
beter huis

Doelgroep: 
particuliere eigenaar

Kern-activiteiten: 
verduurzamings plan 
van gehele woning, 
meten van 
resultaten, feedback 
aan klanten

Kanalen: 
samen met 
gemeentes en
intermediairen; 
onafhankelijke
adviezen

Klantrelaties: 
klant-specifieke
hulp; 1 contactpunt; 
nadruk op het 
vereenvoudigen van 
de complexiteit; 
aanbieden van een
geheel traject

Kosten structuur en Inkomsten:

Waardegedreven kostenstructuur, gericht op waarden zoals comfort of energiebesparing, en een langdurige klantrelatie
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opbrengstenstructuur voor samenwerking[13]. Qua inkomsten zien we lange-termijnrelaties die de 

klant en bedrijf zekerheid geven waardoor betere resultaten behaald worden. 

Conclusie 
Als we bekijken wat de barrières zijn voor huiseigenaren, dan kan een gezamenlijke aanpak van 
bedrijven onderling en met andere partijen helpen om verduurzaming te versnellen. Een totaal-
aanbod, langere relaties met klanten via servicecontracten, een oplossing voor de financiering van een 
renovatie en afdekking van de gehele klantreis, samen met een nadruk op het leveren van de waarde 
die voor de klant van belang is (comfort, energierekening, meer kamers kunnen gebruiken, hogere 
woningwaarde, mooiere woning, meer kwaliteit) zijn allemaal van belang voor een versnelling van de 
verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Momenteel zijn belemmeringen het gebrek aan 
duidelijke kwaliteitsstandaarden voor de opbrengst van energiebesparende maatregelen en hoe je nu 
exact zo’n samenwerking financieel en juridisch vormgeeft.  
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7. Co-creatie met, voor, en door bedrijven; conclusies en 

aanbevelingen  
 

Co-creatie kan volgens de literatuur gaan om de samenwerking tussen overheid en burger om een 

publieke belang te dienden. Ook kan het gaan om de samenwerking tussen bedrijf en klant om tot 

innovatie van producten of diensten te leiden. Rondom het verduurzamen van de particuliere 

woningvoorraad zien we een enorm complexe beeld van deze beide vormen van samenwerking, met 

daarbij een derde vorm waarin de klant centraal staat: overheid en bedrijf helpen in deze vorm de 

klant om te verduurzamen, wat uiteindelijk tot het bereiken van het publieke doel (vermindering van 

de CO2 uitstoot) en innovatie bij bedrijven (mogelijk) leidt. We hebben het belang en perspectief van 

de klant bekeken aan de hand van de klantreis in 5 stappen. De grootste barrières om te gaan 

verduurzamen ervaart de klant/burger in de eerste twee stappen voordat er besloten wordt om te 

verduurzamen. Daarom is de aanbeveling om te zorgen dat de klant zo makkelijk mogelijk door de 

hele klantreis navigeert door middel van samenwerkingsverbanden die zich richten op waarde creëren 

voor de klant en waarbij de klant een enkel contactpersoon heeft.  

Bedrijven dienen zich bewust te zijn van de klantreis. Alleen zo kunnen ze goed inspelen op de klant. 

Aangezien de meeste bouwbedrijven in de grootte van kleine MKB/KMO vallen, zullen ze zeker niet 

alle expertise benodigd voor de klantreis in huis hebben. Daarom is samenwerking het sleutelwoord. 

Samenwerking betekent goed nadenken over het concept dat aangeboden wordt, tegen welke prijs 

en hoe kosten gedeeld worden en inkomsten verdeeld worden. Verder betekent samenwerking ook 

met niet-bedrijfsmatige actoren samenwerking. Dus dat houdt in de gemeente, NGOs, 

energiecoöperaties, etc.  

Ook is een aanpak van belang waarbij naar de gehele woning gekeken wordt. Enkele maatregelen 

implementeren zonder het totaalperspectief te kennen, veroorzaken mogelijk lock-in situaties waar 

andere noodzakelijke ingrepen niet meer mogelijk zijn. Ook dat is essentieel om zich te realiseren. 

De architect heeft in België een bijzondere rol die zowel stimulerend kan werken om een woning in 

zijn totaliteit te bekijken en om kwaliteitsborging te garanderen. Tegelkijk kan dit de innovatie in de 

weg staan: vanwege die wettelijke aansprakelijkheid kan risicomijdend gedrag ontstaan waarin 

innovatie geen kans heeft. De Nederlandse aanpak waarbij vaak een aannemer de lead heeft, kan 

betekenen dat mogelijk niet het gehele plaatje bekend is, of dat vooral gekeken wordt naar de 

partners waar altijd al mee is samengewerkt. Ook al is een langdurige relatie belangrijk voor 

vertrouwen, toch is dit niet altijd een goede voedingsbodem voor innovatie. En innovatie in de manier 

van met de klant omgaan is zeker nodig, gezien de enorme barrières die de klant ervaart. 

Wat nog niet aan bod is gekomen is de enorme drukte in de bouwwereld momenteel. Bedrijven 

hebben lange wachttijden want iedereen wil graag verbouwen. Allereerst is elke verbouwing, al is het 

een muur wegbreken, of een keuken vernieuwen altijd een ingangspunt om verduurzaming te 

introduceren. Dit zou elk bouwbedrijf voor op het netvlies moeten hebben staan. Maar door de 

enorme drukte van het moment, zouden we bijna uit het oog verliezen dat samenwerking met andere 

partners en een total-building benadering zou kunnen opleveren dat bouwprocessen makkelijker 

verlopen waardoor uiteindelijk meer klussen aangenomen kunnen worden en kwaliteit verbeterd kan 

worden.  Een groot punt van aandacht behoeft echter de garantie van bepaalde energiebesparingen.  

Hierbij moet zeker wel gedacht worden aan ranges in plaats van harde cijfers omdat het gedrag van 

de bewoner een grote rol speelt. 
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