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KLANTBENADERING 

STEEKKAART  

Het Kennisplatform Renovatie heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van 

woningen te creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt en samenwerking. In dit kader wordt 

per focusthema een steekkaart uitgewerkt met hierin relevante basisinformatie, een aantal methodologische 

kaders en enkele voorbeelden van beste praktijk. 

DEFINITIE EN RELEVANTIE 

Om de energieprestatie van het volledige Vlaamse woningenbestand te verbeteren, dienen bestaande 

woningen grondiger te worden aangepakt en dienen meer woningen te worden gerenoveerd. Enkel het 

sporadisch uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zal niet leiden tot het realiseren van de energie- en 

klimaatambities van de overheden. Een opschaling is nodig van de renovatie-activiteit in Vlaanderen, met als 

uiteindelijk doel om woningen – al dan niet gefaseerd - te renoveren naar bijna energieneutraal (BEN). We 

willen vermijden dat alle woningen die nu worden aangepakt later terug grondig moeten worden gerenoveerd 

om het BEN-niveau te halen. Dit betekent dat we vandaag al ambitieuzere energiedoelstellingen voor 

woningrenovaties moeten kunnen ‘verkopen’ aan de klant. Bovendien moet het aantal uitgevoerde 

renovatiewerken of (combinaties van) maatregelen ook qua volume nog sterk toenemen. Dit betekent dat 

meer klanten moeten kunnen worden bereikt en overtuigd.  

Het doel van het focusthema klantbenadering binnen het Kennisplatform Renovatie is om innovatieve 

processen en totaaloplossingen te stimuleren, waarbij de proeftuinen rekening houden met de reële wensen 

en behoeften van klanten en bewoners. Dit moet leiden tot een optimalisatie van bedrijfsmodellen, het 

verhogen van de kwaliteit voor de klant, en het efficiënter communiceren met de klant. Ook worden nieuwe 

methodieken verkend om klanten te betrekken in het bouw- en innovatieproces.  

Het is noodzakelijk om de klant te verleiden om grondiger te renoveren en om te streven naar hogere 

energieambities, en om systematisch meer klanten of groepen van bewoners te verleiden. Om de klant te 

verleiden, dient deze in de eerste plaats het aanbod te vertrouwen. De opbouw van vertrouwen is een 

noodzakelijk doch soms tijdrovend proces. Als de klant te veel compromissen moet sluiten, zal hij/zij 

bovendien het aanbod niet aanvaarden. De verleiding gebeurt vaak met niet-energetische argumenten, zoals: 

het aanbieden van een hoger comfort, het makkelijker maken van de renovatie, het snel uitvoeren van 

maatregelen, het aanbieden van extra ruimte, het aanbieden van andere voordelen.  

In het geval dat de beslissing tot renoveren dient te worden genomen door een vereniging van eigenaren of 

bewoners - of door een sociale huisvestingsmaatschappij in het geval van zittende bewoners - is het zeer 

belangrijk om draagvlak te creëren bij de aanwezige bewoners. Er dient uitvoerig te worden gecommuniceerd 

over het verwachte niveau van de verbeteringen, de uitvoeringsperiode, de kosten en baten voor de 

bewoners. In dergelijke communicatie komen ook vaak oude zorgen en mogelijk bijkomende 

onderhoudsvereisten aan het licht.  
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In het geval van huurwoningen dient ook bijzondere aandacht te worden besteed aan de hoogte van de 

huuraanpassing. Zittende kwetsbare bewoners kunnen om financiële redenen soms niet deelnemen aan een 

renovatieproces. Enkele voorbeeldprojecten tonen dat een huuraanpassing daarom soms niet wordt 

uitgevoerd. In dergelijke gevallen kan het zinvol zijn om een integrale woonlastenbenadering uit te werken en 

om de betalingen van de huur, de vaste maandelijkse kosten en de energiekosten samen te evalueren. 

Processen voor het creëren van draagvlak vormen ook een basis om een vertrouwensrelatie tussen de 

bewoners onderling en met de betrokken partijen (verhuurders, ontwerpers, adviseurs, OCMW’s, ESCO’s,..) op 

te bouwen. Een netwerker of actieve bewoner die weet hoe hij op een positieve manier kan samenwerken, 

kan een groot verschil maken. 

 

BESCHIKBARE METHODES EN TECHNIEKEN 

Projecten en bronnen tonen dat een aantal tools en technieken toelaten om het vertrouwen van de 

klant op te wekken en te bevorderen. 

Eigen communicatie verbeteren 

Bedrijven en samenwerkingsverbanden die (vaak) open, transparant en wetenschappelijk communiceren 

worden eerder vertrouwd door nieuwe klanten. Men kan bijvoorbeeld de zichtbaarheid van typische 

demonstratieprojecten verhogen voor bewoners. Adviseurs kunnen regelmatig infosessies geven voor groepen 

bewoners. Een mobiele unit of renovatiewinkel kan uw oplossingen tonen in een bepaalde wijk of stad om 

klanten aan te trekken.  

Peer-to-peer communicatie werkt het best om klanten te overtuigen. Klantreferenties op de websites van 

aanbieders of op websites zoals www.ecobouwers.be kunnen bijdragen aan een betrouwbaar imago.  

‘Onafhankelijk’ adviseren 

Bewoners en eigenaars hebben weinig vertrouwen in de vaak elkaar tegensprekende verkooppraatjes van 

bedrijven. Vele aspirant-verbouwers zoeken een vorm van ‘onafhankelijk’ advies voordat zij een renovatie 

aanvangen. Voor een proeftuin/ samenwerkingsverband is het dus belangrijk om zo een renovatie-advies aan 

te bieden en om ‘onafhankelijke’ partijen te betrekken om klanten te werven. Intermediairs zoals non-profit 

organisaties, kennisinstellingen, gemeenten en ervaren architecten worden eerder vertrouwd door de klant. 

Enkele adviseurs bieden ook een begeleidingstraject op maat voor klanten die streven naar een gecertificeerde 

renovatie. Ook notarissen en banken zijn interessante partijen waar de klant advies kan inwinnen. 

Garanties geven 

Klanten kunnen worden verleid met product-, systeem, en zelfs energieprestatiegaranties. Sommige klanten 

zullen gevoelig zijn voor bijvoorbeeld: ecologische producten, een dekking van het risico bij het faillissement 

van de aannemer, energiecertificatie, comfortgaranties, enz. 

Ontzorgen 

De meeste renovaties komen niet op gang omdat de klant het “te veel gedoe” vindt. Wie een aanbod heeft dat 

de administratieve en financiële last voor de klant vermindert, zal een bepaald type klant kunnen aantrekken 

dat hiervoor gevoelig is. Zorg dat de klant geen gedoe meer heeft met het aanvragen van subsidies, 

bouwaanvragen, offertes, enz. Zorg voor één enkele contactpersoon voor de hele renovatie. Een 

samenwerkingsverband kan ook een kredietformule aanbieden. 
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Snel uitvoeren 

Een snelle uitvoering is vaak een conditio sine qua non voor klanten die in hun woning willen blijven wonen 

tijdens de renovatie. Beloof echter niet wat u niet kan waarmaken, dat laat de klant achter met een negatieve 

ervaring. 

Organiseren van participatieprocessen 

Om groepen bewoners – bijvoorbeeld in een appartementsgebouw - te overtuigen om hun woning te 

renoveren is het belangrijk om draagvlak te creëren. Gebrek aan draagvlak van bewoners voor 

energiebesparingsmaatregelen of renovatie kan leiden tot mislukte planvoorbereiding en soms tot hoge 

faalkosten. Men zal sneller draagvlak creëren als men een expert of ervaringsdeskundige inzet in een proces 

dat uitnodigt om mee te doen op een positieve en inspirerende wijze.  

Organiseren van groepsaankopen 

Het ontwikkelen van een aanbod voor groepen bewoners kan ook leiden tot kostenreductie door opschaling. 

Deze kostenreductie kan worden vertaald in gratis of goedkoop advies/ontwerp, ontzorging van de 

administratie en het projectmanagement, een kostenreductie bij aankoop (van combinaties van maatregelen), 

enz. Dergelijke argumenten trekken de klant sneller over de streep om deel te nemen aan een groepsactie.  

Ook hier is peer-to-peer communicatie een mogelijke succesfactor. Zet bijvoorbeeld gedreven klanten of 

overtuigde bewoners actief in om anderen in hun gebouw of straat te benaderen.  

 

BESTE PRAKTIJK 

Nieuwe klantbenaderingen: BEN-renovatie van eengezinswoningen 

 

Het Europees project COHERENO ontwikkelde 24 business 
modellen in vijf landen voor de integrale BEN-renovatie van 
particuliere eengezinswoningen van eigenaar-bewoners. Deze 
business modellen verschaffen specifieke informatie hoe 
samenwerkingsverbanden hun klantensegment kiezen, hoe zij de 
klantwaarden presenteren en via welke kanalen zij de klanten 
bereiken. 

Referentie: www.cohereno.eu 
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Klantreferentie: Ecobouwers 

 
Bron: IEE COHERENO (2014) 

‘Ecobouwers’ is een web-portaal met massa's technische 
informatie en informatie over ervaringen van 
voorgaande klanten. Het is de drukst bezochte 
onafhankelijke bouwsite van Vlaanderen met meer dan 
1,2 miljoen bezoekers per jaar. De (aspirant-)verbouwer 
komt er in contact met geëngageerde (ver)bouwers en 
met meer dan 800 bouwprofessionals. Een forum 
faciliteert de – ondertussen meer dan 10.000 - discussies 
tussen verbouwers. 
Centraal in de werking staat Ecobouwers Opendeur. 
Tijdens twee opendeurweekends in november bezoeken 
aspirant-verbouwers jaarlijks meer dan 250 duurzame 
en energiezuinige woningen doorheen België. Ervaren 
huiseigenaars nemen dan de tijd om hen te woord te 
staan en vertellen ongezouten de waarheid over hun 
bouwproject. Geen verkooppraatjes, maar echte 
getuigenissen. Per project worden op de website enkel 
de professionals vermeldt die de huiseigenaar zelf 
opgeeft. Dit resulteert in een lijst van ‘ervaren’ 
professionals. 

Referentie: www.ecobouwers.be; www.nzebopendoorsdays.eu 

 

Onafhankelijk advies en groepsaankopen: Ecohuis Antwerpen 

 

De ‘Ecohuisdokters’ van de Stad Antwerpen bieden ‘onafhankelijk’ 
renovatie-advies aan aspirant-bouwers en –verbouwers. De Stad 
levert ook bijzonder inspanningen om groepsaankopen van 
renovatiemaatregelen (bijvoorbeeld dak- en muurisolatie) te 
organiseren voor bewoners, en om syndici en actieve bewoners te 
betrekken bij de klantbenadering.  

Referentie: ecohuis.antwerpen.be 

 

Advies: Trajectbegeleiding PHP 

 

Op basis van de beoordeling van tientallen certificatiedossiers 
ontwikkelde PHP een trajectbegeleidingsprocedure die de kans 
op een succesvolle passieve nieuwbouw of renovatie sterk 
verhoogt. Technische adviseurs begeleiden bouwheren vanaf een 
‘onafhankelijk’ eerstelijnsadvies in de richting van het 
passiefhuiscertificaat, dat de klant of projectontwikkelaar een 
bijkomende garantie verschaft op het vlak van energieprestatie 
en comfort. 

Referentie: www.passiefhuisplatform.be 
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Informeert over hoe men de wensen van bewoners kan verbinden met de energiezuinige 
woningbouw.  

Andringa, L., 2015, Winst uit je woning. Afstemming vraag en aanbod energiebesparende maatregelen, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Notitie die inzicht geeft of het concept Winst uit je Woning geschikt is als (opschaalbare) 
businesscase. Samenaankoop, wijkaanpak en promotie in een supermarkt worden onderzocht. 

Ariely, D., 2010, Predictably irrational, The hidden forces that shape our decisions. HarperCollins Publishers. 

Vlot leesbare bestseller die onderzoekt waarom mensen beslissingen nemen die schijnbaar irrationeel 
zijn. Aanrader voor wie nog gelooft dat de klant met besparingen kan worden overtuigd. 

Borsboom, W., Leidelmeijer, K., Jacobs, P., van Vliet, M., de Jong, P., 2015, Resultaten uit monitoring: eerste 
ervaringen met prestatiegarantiecontracten voor nul op de meter woningen, Energiesprong/ Platform31. 

Overzicht van factoren die een rol spelen bij het geven van energieprestatiegaranties. In 
voorbeeldprojecten werd geëxperimenteerd met een Energiebundel en salderen. 

Cialdini, R.B., 1983, Influence. The psychology of persuasion, HarperCollins Publishers. 

Klassiek traktaat over het sociaal beïnvloeden van mensen. 

de Jong, F., Corpeleijn, M., 2012, Kansrijke aanpakken voor energiebesparing bij woningcorporaties – 17 cases, 
Agentschap NL, Sittard. 

Onderzoek naar hoe lopende en afgeronde grootschalige initiatieven met betrekking tot 
energiezuinige renovaties van sociale woningen worden aangepakt en wat er wel en niet blijkt te 
werken. 

Hasselaar, E., 2009, Draagvlak bewoners voor energiebesparing & Draagvlak en technische aanpak bij 
woningverbetering; Factsheet 6.1. & 6.4, Programma WoningKwaliteit 2020, OTB, TU Delft. 

Hasselaar, E., 2009, Draagvlak voor energiebesparende maatregelen. Principes en processen om huurders bij 
energiebesparing te betrekken, OTB, TU Delft. 

Criteria voor draagvlakontwikkeling voor energierenovaties, aanbevelingen voor het proces, 
strategieën en succesvolle voorbeelden van instemming van bewoners.  

Passiefhuis-Platform, 2015, Realisatie van BEN renovaties van eengezinswoningen in Vlaanderen – ervaringen 
van de vraagzijde, rapport in opdracht van Vlaams Energie Agentschap (VEA), 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/BEN_renovatie_vraagzijde_rapportPHP.pdf.  

Resultaten van bevraging van ervaringen van eigenaar-bewoners van BEN renovaties in Vlaanderen 
en Brussel. Het rapport geeft inzicht in gebouwtypes, drijfveren, gespendeerde bedragen, 
geraadpleegde communicatiekanalen en ondervonden hindernissen. 

Van der Werf, E., 2011, Bewonersbelangen bij renovatie in bewoonde staat, Master Thesis, TU Delft. 

Analyse van de klantbenadering in zes proeftuinprojecten in Nederland. 

van Middelkoop, M., 2014, Energiebesparing: voor wie loont dat? Onderzoek naar de betaalbaarheid van 
energie en energiebesparing voor huishoudens, PBL, Den Haag. 
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Websites en beste praktijk 

https://energieconsulenten.wordpress.com/goede-praktijken/. Goede praktijken energiesnoeiers. 

http://energielinq.nl. Kennishub van het Nederlands programma Energiesprong. Bevat tevens modellen van 
prestatiecontracten. 

http://www.bewonersaandeknoppen.nl/. Kennis, ervaringen en verhalen over bewonersinbreng. 

http://www.cohereno.eu. Ontwikkeling van klantgerichte business modellen voor energierenovaties van 
particuliere eengezinswoningen. 

http://www.ecobouwers.be. Klantenreferentieportaal. 

http://www.energieplein20.nl/. Beschrijft verschillende aanpakken in Nederland voor het bevorderen van 
energiebesparing bij klanten. 

http://www.ervaringenmetenergie.nl/. Klantervaringen als referentie om de markt te stimuleren. 

http://www.ieadsm.org/dsm-university/. Webinars over demand side management en het beïnvloeden van 
gebruikersgedrag. 

http://www.lente-akkoord.nl/aanmelden-themagroep-marketing-zeer-energiezuinige-nieuwbouw/. De ZEN-
themagroep Marketing bestudeert de vraag hoe energie-neutrale woningen op de markt kunnen worden 
gezet, gebruik makend van gedragspsychologie. 

http://www.lente-akkoord.nl/met-bewonerscommunicatie-is-een-wereld-te-winnen/. Verslag van een 
werksessie ‘Bewonerscommunicatie’. 

http://www.nzebopendoorsdays.eu. Uitrol van het Ecobouwers-initiatief in Europa. 

http://www.one-stop-shop.org. Ontwikkelingshandleiding en voorbeelden van One Stop Shops voor duurzame 
woningrenovaties. 

http://www.start2renovate.be/. Proefproject renovatie van een individuele woning. 

http://www.trime-eu.org/nl/. TRIME is een pan-Europees project waarin huurders van sociale huurwoningen 
worden geholpen om hun energieverbruik te verminderen, om zo geld te besparen en een gezondere 
levensstijl aan te houden. 

 

VERSIE 19.05.2016 

AUTEUR: ERWIN MLECNIK, PASSIEFHUISPLATFORM/PIXII & TU DELFT  

 

https://energieconsulenten.wordpress.com/goede-praktijken/
http://energielinq.nl/
http://www.bewonersaandeknoppen.nl/
http://www.cohereno.eu/
http://www.ecobouwers.be/
http://www.energieplein20.nl/
http://www.ervaringenmetenergie.nl/
http://www.ieadsm.org/dsm-university/
http://www.lente-akkoord.nl/aanmelden-themagroep-marketing-zeer-energiezuinige-nieuwbouw/
http://www.lente-akkoord.nl/met-bewonerscommunicatie-is-een-wereld-te-winnen/
http://www.nzebopendoorsdays.eu/
http://www.one-stop-shop.org/
http://www.start2renovate.be/
http://www.trime-eu.org/nl/

