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1.

Inleiding: vernieuwend
woningabonnement
verdient navolging
1.1 Aanleiding en doel
De aanleiding van deze notitie is de evaluatie van het project Blok voor blok.
Het Deventer Blok voor blok-consortium besteedt in deze notitie aandacht
aan één van de projecten die in Deventer in dit kader zijn uitgevoerd: de eerste fase van de introductie van het woningabonnement.
Bij de introductie van het woningabonnement in Deventer zijn alleen particuliere woningen betrokken. Onder meer vanwege de geldende regelgeving
voor woningcorporaties is ervoor gekozen in deze eerste fase geen huurwoningen te betrekken.

De betrokken partijen hebben het voornemen de introductie van het
woningabonnement voort te zetten. Gedacht wordt aan een tweede fase van
ongeveer 200 woningen en een derde fase van ongeveer 2000 woningen.
Dit is echter toekomstmuziek. De notitie beschrijft met name dat wat al is
gebeurd: de eerste fase van de introductie.
Het doel van deze notitie is bekendheid geven aan het woningabonnement.
Het is een vernieuwend concept en naar de mening van de betrokken partijen in Deventer verdient het navolging.

De notitie is dan ook bedoeld voor geïnteresseerden en bovenal voor iedereen die een rol kan spelen bij het opzetten van vergelijkbare projecten. Dat
zijn bijvoorbeeld directies van bouwbedrijven, woningcorporaties, financiers, medewerkers en bestuurders van gemeenten en provincies, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, netbeheerders, brancheorganisaties en energiecoöperaties.
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1.2 Leeswijzer
Wie geïnteresseerd in de grote lijnen van het woningabonnement kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 1 en §2.1.1 en het lezen van de kopjes van
de hoofdstukken en paragrafen.
Wie iets meer wil weten over de praktijk, kan hoofdstuk 2 lezen. Dit hoofdstuk beschrijft globaal de eerste fase van het Deventer woningabonnement
en de voorbereiding van toepassing op grotere schaal.
Hoofdstuk 3 gaat in op de redenen een woningabonnement in de markt te
willen zetten en op de theoretische achtergrond daarvan.

Hoofdstuk 4 beschrijft de eerste fase van de introductie uitgebreid, voor wie
in de details geïnteresseerd is. Ook gaat het kort in op de plannen die er zijn
om de eerste fase te laten volgen door toepassing op grotere schaal.
Deze notitie verwijst hier en daar naar het kennisrapport Energy Service
Companies in de markt voor energetisch renoveren van woningen. (Hypercube
business innovation, 25-9-2014). Dit rapport bevat de economische theorie over de aard en werking van een ESCo, de gebruikelijke vakterm voor de
aanbieder van een woningabonnement.

Liesbeth van Asten,
voorzitter Stuurgroep
Deventer Energieke Verbinding:
“Als voorzitter van de Stuurgroep Deventer Energieke Verbinding ben ik
trots op de introductie van het woningabonnement. Over het principe is
al veel gesproken, maar of het daadwerkelijk toepasbaar is op woningen,
daar kom je alleen achter door lef te tonen en het te doen. En dat is
precies wat een groep partijen binnen ons Deventer Blok voor blokconsortium heeft gedaan. Het woningabonnement heeft alle ingrediënten
van onze doelstelling. Het is innovatief, de consument staat centraal
en de uitvoerende partijen zijn procespartners. Bouwers en sociale
werkvoorziening werken samen, de gemeente staat borg en verbindt.
Het woningabonnement is financieel interessant voor zowel aanbieder
als consument en het lijkt als marktconcept geschikt voor opschaling op
lokaal, regionaal en nationaal niveau. De Deventer Energieke Verbinding is
begonnen, wie volgt?!”
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2.

Wat doet Deventer:
de eerste fase van de
introductie van een
woningabonnement
2.1 Enkele particuliere eigenaren kunnen een
woningabonnement afsluiten
2.1.1 Het principe in grote lijnen
Na enkele maanden van voorbereiding is in april 2014 de eerste fase
van start gegaan van de introductie van een woningabonnement.
Particuliere woningeigenaren krijgen de mogelijkheid een woningabonnement af te sluiten op energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat de maandelijkse lasten - voor energie en voor het abonnement samen - bij aanvang van
het woningabonnement gelijk zijn aan de energielasten net vóór aanvang van het abonnement. Het abonnementsgeld blijft tijdens de
looptijd gelijk. De maatregelen en de looptijd worden zó gekozen, dat
ze binnen de looptijd worden terugverdiend door de aanbieder van
het abonnement. Die looptijd is doorgaans 15 á 20 jaar en kan worden aangepast aan de wensen van de consument (zie § 4.1).

De eerste fase van de introductie van een woningabonnement wordt
uitgevoerd door enkele bedrijven binnen het consortium. Deze eerste fase van het woningabonnement heeft onder de werktitel “pilot
ESCo” plaatsgehad binnen het Blok voor blok-project Deventer
Energieke Verbinding. Feitelijk doet de werktitel “pilot” geen recht
aan de introductie van het woningabonnement. Weliswaar is er in de
eerste fase een beperkt aantal deelnemers, ordegrootte 20 woningen1, het woningabonnement is realiteit. Vanaf het tekenen van de
overeenkomsten is voor de aanbieder en de deelnemers het woningabonnement een feit, zolang als het abonnement loopt: 15 à 20 jaar.
De betrokken partijen hebben het voornemen de introductie van het
woningabonnement voort te zetten. Gedacht wordt aan een tweede
fase van ongeveer 200 woningen en een derde fase van ongeveer
2000 woningen. Dit is echter toekomstmuziek. De notitie beschrijft
met name dat wat al is gebeurd: de eerste fase van de introductie.

Voorliggend hoofdstuk 2 beschrijft de eerste fase van introductie van
het woningabonnement globaal. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving
in meer detail.
1

Op het moment van schrijven zijn de contractbesprekingen over het woningabonnement

gaande. Van de 27 potentiële deelnemers heeft het merendeel aangegeven de overeenkomst
te willen tekenen, zodra het besproken maatwerk in de overeenkomst is vastgelegd.
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2.1.2 De vakterm, die we voor de consumentenmarkt liever
vermijden, is “ESCo”
Bedrijfsgebouwen, kantoren, gemeentelijke gebouwen en gebouwen
met een openbare functie kunnen een dergelijk abonnement al langer afsluiten. Het gaat dan om een contract waarbij er gedurende een
periode van 15 á 20 jaar de investeringen in installaties, het onderhoud van installaties en de energierekening uitbesteed worden.
De aanbieder van het abonnement neemt deze kosten over, tegen vergoeding van een jaarlijks, vast bedrag. Een voorbeeld is sporthal
De Scheg in Deventer. Ook in het buitenland wordt deze vorm van
dienstverlening aangeboden. De vakterm voor de aanbieder van
een dergelijk abonnement is “ESCo” een afkorting van het Engelse
“Energy Service Company”, ofwel “Energiedienstenbedrijf”. Voor
consumenten vinden de Deventer bedrijven dit een weinig aansprekende term. Ook wijkt de opzet voor de Deventer consument iets af
van de oorspronkelijke definitie van een ESCo. Woningabonnement
dekt de lading daarom beter; tegen een vast maandbedrag krijgt men
voor de woning energiebesparing en comfort.
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2.1.3 Aanbieder en deelnemers zijn een samenwerkingsverband
van bouwbedrijven en hun medewerkers
De aanbieder van het woningabonnement is WDW Ontwikkelend
Beheer (afgekort WDW). Dit is een bundeling van kennis en expertise
van drie samenwerkende partners, namelijk schildersbedrijf Wolters
Vastgoedbeheer bv, installatiebedrijf Van Dorp Installaties BV en
bouwbedrijf Van Wijnen Oost BV. WDW heeft hiervoor een aparte
BV in oprichting. Bij de opzet van de eerste fase zijn voorts werkmakelaar Sallcon, de gemeente Deventer, energiecoöperatie Deventer
Energie en verscheidene adviseurs (marketing, communicatie, financiën en energie) betrokken geweest. Als deelnemers aan de eerste
fase van introductie kwamen medewerkers van genoemde bedrijven
in aanmerking, met een woning in de gemeente Deventer.
Onder meer vanwege de geldende regelgeving voor woningcorporaties is ervoor gekozen in deze eerste fase geen huurwoningen te
betrekken.

2.1.4 Vrijblijvende doorlichtingsfase: doornemen van woningen
en energiegedrag
De doorlichtingsfase was vrijblijvend en kostte de deelnemers niets
anders dan hun medewerking. In deze fase lichtte een energieteam
de woningen van de deelnemers van onder tot boven, van buiten en
van binnen door. Met de deelnemers sprak het energieteam uitvoerig over hun leefpatroon en gewoontes op het gebied van energiegebruik. Isolatie, ventilatie, installaties en huishoudelijke apparatuur
werden bekeken. Daarna berekende het energieteam hoeveel energie
kan worden bespaard en opgewekt en met welke maatregelen.
Dit werd doorgesproken met de deelnemers.
2.1.5 Deelnamefase: aangaan van het abonnement en
uitvoering van de overeenkomst
In de deelnamefase gaat het abonnement echt in, in de vorm van een
overeenkomst met een looptijd van 15 á 20 jaar. Deelnemers en aanbieder sluiten samen de overeenkomst, de aanbieder brengt de maatregelen aan en zorgt voor monitoring van het energiegebruik en voor
onderhoud en garantie. Als het resultaat van de maatregelen naar
verwachting en tevredenheid is van de deelnemer blijft het daarbij. Wel neemt de aanbieder na vijf jaar (of zoveel eerder als de deelnemer daarom vraagt) de situatie opnieuw met de deelnemer door.
Zij bekijken dan of extra maatregelen mogelijk en wenselijk zijn. Als
het resultaat van de maatregelen tegenvalt, gaat de aanbieder met de
deelnemer na wat daarvan de oorzaak is. Als het te wijten is aan de
werking van de maatregelen, dan treft de aanbieder op zijn kosten
extra maatregelen.

Hoofdstuk 4, Hoe geeft Deventer het woningabonnement vorm?,
beschrijft de eerste fase van de introductie van een woningabonnement in meer detail.
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Het aanbod richting de consument luidt als volgt:
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Vrijblijvend neemt een energieteam uw woning door. Daarbij wordt
er ook een warmtescan gemaakt. Met u wordt uitvoerig besproken hoe u uw woning gebruikt, voor zover dat van invloed is op uw
energiegebruik.
Het energieteam komt op basis daarvan tot een adviespakket aan maatregelen: een basispakket en eventuele extra maatregelen.
Het basispakket van de aanbieding is een geoptimaliseerd pakket, dat
met zorg is samengesteld. Dit pakket levert het meeste rendement. Qua
maandbedrag kost dit basispakket u hetzelfde, of bijna hetzelfde, als uw
huidige energierekening.
Daar bovenop kunt u kiezen voor extra maatregelen naar eigen keuze,
bijvoorbeeld omdat ze voor meer wooncomfort of een gezonder leefklimaat zorgen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
De looptijd van het abonnement is afgestemd op de maatregelen en
uw huidige energierekening (afgelopen drie jaar). Doorgaans komt de
looptijd uit op 15 á 20 jaar.
Het pakket kunt u aanpassen qua looptijd en maandbedrag. Dit
gebeurt bij u aan de keukentafel, aan de hand van een speciaal ontwikkelde app die de gevolgen van uw keuzes direct in beeld brengt.
Als u een kortere looptijd wilt, kan dat tegen een hoger maandbedrag,
of door een eigen investering. Zo rolt er een aanbieding uit, die helemaal voor u op maat is.
Bij verhuizing kunt u de resterende abonnementsjaren ineens afkopen,
of het contract laten overnemen door de koper van uw huis. Er is geen
boete en het bedrag is vooraf te berekenen.
Ook zonder verhuizing is het altijd mogelijk tussentijds gedeeltelijk af te
lossen of het abonnement helemaal op te zeggen.
Na afloop van het abonnement hebt u niet meer de kosten van het
abonnement en nog wel de lusten van een lage energierekening en
een comfortabele woning.

2.1.6 Voorbereiding van toepassing op grotere schaal:
oprichting van Stichting “Ik-ben-Jet”
De samenwerking in het kader van Blok voor blok loopt eind
2014 af. Daarom wordt er nu over nagedacht hoe het gedachtengoed, dat het resultaat is van de eerste fase van het woningabonnement, kan worden bewaard en verder kan worden
ontwikkeld.
Specifiek voor de toepassing en verbreiding van het concept
van het woningabonnement zijn er plannen voor een stichting: de Stichting “Ik-ben-Jet”. Het is de bedoeling dat deze
Stichting optreedt als maatschappelijke partij, die een goede
kwaliteit tegen een schappelijke prijs voor de consumenten
garandeert. De stichting gaat de samenwerking aan met overheden, waaronder de provincie Overijssel, en met bedrijven.
Zie ook § 4.2 .
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3.

Waarom biedt
Deventer een
woningabonnement
aan?
3.1 Deventer doet mee aan de landelijke
subsidieregeling Blok voor blok
3.1.1 De landelijke regeling Blok voor blok:
leren hoe we energetisch renoveren kunnen stimuleren
De bedoeling van de landelijke subsidieregeling Blok voor blok is
in verschillende steden te experimenteren met het stimuleren van
energiebesparing en energieopwekking bij bestaande woningen. Dit
wordt ook wel energetisch renoveren genoemd, ter onderscheiding
van energiezuinig bouwen van nieuwbouwwoningen. Doel van Blok
voor blok is nieuwe strategieën uitproberen en ervan leren. Om tot
vernieuwende en breed gedragen projecten hiervoor te komen, wordt
de subsidie gegeven aan samenwerkingsverbanden van bedrijven,
overheden en maatschappelijke organisaties.
3.1.2 Het Deventer samenwerkingsverband Blok voor blok:
Deventer Energieke Verbinding
In het Blok voor blok-project in Deventer werken 11 partijen samen
om de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad te verbeteren (zie kader). Corporaties, gemeente, installateurs, aannemers
en werk-leer-bedrijf zoeken elkaar op om tot slimme oplossingen te
komen waarbij de expertise van verschillende partijen volop wordt
benut. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat juist samenwerking in de
bouwketen leidt tot innovatie en efficiency en daarmee tot de juiste
marktbenadering: het kennen van de klant en het kennen van de
behoefte van de markt.
Het Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding bestaat uit
de volgende elf partijen: woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1,
bouw-, beheer- en installatiebedrijven Hegeman Bouwgroep Almelo, Talen
Vastgoedonderhoud, Löwik installatietechniek, Wolters Vastgoedbeheer,
Van Dorp Installaties, Van Wijnen en BAM Woningbouw, werkmakelaar
Sallcon en de gemeente Deventer. Energiecoöperatie Deventer Energie en
woonconsumentenorganisatie VAC Deventer hebben meegewerkt aan de
projecten van Deventer Energieke Verbinding.
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3.1.3 Stimulering van energetisch renoveren
Op verschillende manieren wordt vanuit de overheid geprobeerd
energetisch renoveren te bevorderen. Het gaat dan om het treffen van maatregelen aan bestaande woningen, die leiden tot minder gebruik van aardgas en elektriciteit en tot het zelf opwekken van
warmte en van duurzame elektriciteit met behulp van de zon. Zo zijn
er verschillende landelijke subsidierondes geweest voor zonne-energie. Verscheidene gemeenten hebben in de afgelopen jaren subsidie
gegeven op maatwerkadviezen voor energiebesparing. Onder meer
de provincie Overijssel heeft een fonds ingesteld, waaruit goedkope
leningen worden verstrekt. Ook landelijk is er een dergelijk fonds.
Je kunt je afvragen waarom stimulering vanuit de overheid nodig is.
In theorie liggen er kansen voor alle marktpartijen. Zowel de consument als de aanbieders van energiebesparende producten en diensten varen er wel bij als consumenten energetisch gaan renoveren.

3.1.4 Energetisch renoveren komt niet van de grond,
ondanks voordelen voor consument en aanbieder
De consumenten hebben de volgende voordelen van energetisch
renoveren:
• ze besparen op energielasten, dus houden meer koopkracht over.
• ze krijgen meer wooncomfort (aangenaam verwarmde woningen,
		 zonder vocht en tocht).
• de waarde van hun woningen stijgt.

•
•

1

Producenten en leveranciers van energiebesparende producten,
en de bouw- en installatiebedrijven die ze kunnen toepassen en
plaatsen:
verdienen er hun geld mee.
kunnen er werkgelegenheid door bieden.

Desondanks neemt energetisch renoveren niet vanzelf een grote
vlucht. Er zijn belemmeringen voor de verschillende marktpartijen.
Onderliggend kennisrapport1 doet daarvan - in vaktaal - de theoretische achtergrond uit de doeken. Vervolgens legt het rapport uit, dat
een woningabonnement (“ESCo”) die belemmeringen voor een deel
wegneemt; de volgende paragraaf licht dit toe.

Paragrafen 3.1.4 en 3.1.5 maken gebruik van de theoretische beschouwingen in het

kennisrapport Energy Service Companies in de markt voor energetisch renoveren.
(Hypercube business innovation, september 2014)
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Jeroen Kroese,
directeur van sociale werkvoorziening /
werkmakelaar Sallcon:
“Hoe breng je een energieproject en werkgelegenheid in een social
enterprise bij elkaar? Dat kan alleen maar in een stad als Deventer! Een stad
waar bedrijven, instellingen en gemeente elkaar gemakkelijk vinden en vanuit
een gezamenlijk doel creatieve wegen bewandelen. Door de betrokkenheid
van Sallcon bij het woningabonnement leert de bouw mijn mensen kennen.
Mijn mensen, dat zijn mensen met werktalent, die extra bemiddeling nodig
hebben om aan betaald werk te komen. Productiewerk, zoals de plaatsing
van zonnepanelen voorbereiden? Complex teken- en reken werk? Ik heb
op korte termijn de mensen ervoor beschikbaar! Het woningabonnement
is uitgegroeid tot een energieproject dat daadwerkelijk de afstand naar de
arbeidsmarkt voor mijn mensen verkleint. Zo snijdt het mes aan twee kanten!”

3.1.5 Het woningabonnement heft enkele belangrijke
belemmeringen op
In alledaags taalgebruik zijn de belemmeringen die het woningabonnement volgens dit rapport (deels) wegneemt, de volgende:
•

•

“prijsbarriëre” - een set aan energiebesparende maatregelen treffen
die voor een flinke energiebesparing zorgt, vraagt - normaal gesproken - investering van een flink geldbedrag ineens;
Met een woningabonnement hoeft de consument niet ineens een
bedrag te investeren. De aanbieder van het abonnement doet de
investeringen en de consument betaalt deze via het maandelijkse
abonnementsgeld terug.

“heterogeniteit”- er zijn heel veel verschillende maatregelen mogelijk om energie te besparen en energie op te wekken, met verschillende voor- en nadelen, verschillende prijzen, verschillende kwaliteiten en heel veel verschillende aanbieders. Dit is onoverzichtelijk voor
de consument;
Een woningabonnement maakt de keuze voor maatregelen overzichtelijker, als de consument eenmaal voor een aanbieder heeft gekozen. Deze heeft veel kennis van het aanbod in de markt en verdiept
zich grondig in de situatie van de consument. De aanbieder legt aan
de consument dan naar beste weten de meest voor de hand liggende
opties voor, die op prijs en kwaliteit geselecteerd zijn.
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•

•

“informatieverschillen” - om de optimale set van energiebesparende
en energieopwekkende maatregelen te treffen in een woning, zou de
consument eigenlijk alles moeten weten over de mogelijkheden (kosten, kwaliteit, praktische voor- en nadelen) en de aanbieder van de
maatregelen zou alles moeten weten over woningen en hun bewoners
(bouwkundige staat van de woning, de manier waarop de bewoners
de woning gebruiken en hun financiële mogelijkheden). In de praktijk
beschikt ieder maar over een klein deel van deze informatie;
Doordat de aanbieder van een woningabonnement zich grondig in de
woning en de situatie van de consument verdiept, weet de aanbieder
van het abonnement alles wat nodig is om een optimale set van maatregelen aan te bieden.

“verliesaversie”- voor consumenten weegt het risico dat ze tevergeefs geld uitgeven aan energiebesparing (als ze het om een of andere
reden niet terugverdienen) zwaarder dan het vooruitzicht dat ze
jarenlang onnodig veel geld uitgeven aan energie (omdat ze niet
investeren in energiebesparing). Als risico ervaren ze bijvoorbeeld
de mogelijkheid dat de energieprijzen minder stijgen dan verwacht,
of dat de besparing in de praktijk tegenvalt omdat de berekeningen
niet klopten, de kwaliteit niet deugdelijk blijkt, en dergelijke. Ook al
is de verwachting dat investeren in energiebesparing op termijn geld
oplevert, uit angst voor verliezen investeren veel mensen toch niet.
Met een woningabonnement loopt de consument heel weinig risico
geld te verliezen; de uitgaven aan het abonnement staan voor de
gehele looptijd vast. Een risico dat nog bestaat, is dat de energiekosten onverwacht sterk gaan dalen. In dat geval zijn de maandlasten
aan energiekosten plus een abonnement hoger dan de maandlasten
aan energie zonder abonnement (en zonder maatregelen).
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3.1.6 Voor het woningabonnement zijn er ook belemmeringen
Voor het woningabonnement bestaan er ook belemmeringen. In het
kader van toepassing op grote schaal wordt eraan gewerkt deze
zoveel mogelijk weg te nemen. In het kort gaat het om de volgende
punten.

Financiële instellingen geven niet zomaar leningen op basis van te
verwachten abonnementsopbrengsten
Wat in de praktijk nog een belemmering is, is het verkrijgen van
leningen voor het aanbieden van de woningabonnementen bij de traditionele, commerciële financiële instellingen. De verwachting dat de
abonnementen worden betaald, is de basis van deze lening. Dit wordt
“kasstroomfinanciering” genoemd. Als gevolg van de financiële crisis van afgelopen jaren zijn er strenge regels opgesteld, die hiermee
botsen.
De op te richten stichting die genoemd wordt in §4.2 zal hieraan
gaan werken; een mogelijkheid is de oprichting van fondsen, die
deze specifieke risico’s voor de financieringsinstellingen zullen gaan
afdekken.

De wetgeving is nog niet gericht op het stimuleren van
woningabonnementen
De overheid heeft diverse wetten ingesteld, die onder meer de consument beschermen en die voor een deel energiebesparing proberen
te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de Elektriciteitswet, fiscale
regels betreffende de energiebelasting, energie-investeringsaftrek
en omzetbelasting. Die zijn niet zonder meer in het voordeel van aanbieders en abonnees van een woningabonnement.

Dat is op zich logisch, want dit concept is nieuw; natuurlijk zijn de
regels daar nog niet op afgestemd. Evenwel is het mogelijk gebleken
het concept in de praktijk toe te passen. Als het concept navolging
vindt, en als in de praktijk blijkt, dat er nieuwe regels nodig of wenselijk zijn om het concept verder te ondersteunen, dan valt te verwachten dat de politieke beweging daartoe vanzelf op gang komt.
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3.2 Hoe zit het woningabonnement financieel in
elkaar?
3.2.1 Het woningabonnement werkt bij forse energiebesparing
Het concept van het woningabonnement is voor veel woningen
geschikt, maar niet voor alle. Het werkt goed voor woningen waarbij op de energierekening flink kan worden bezuinigd (ruwweg 50%
of meer) door te investeren in energiebesparende maatregelen en/
of energieopwekking. De hiervoor benodigde investering kan worden betaald door daarvoor het geld te gebruiken, dat wordt bespaard
op het gas- en elektraverbruik: het abonnementsgeld. Dit abonnementsgeld is gekoppeld aan de benodigde investering, die meteen bij
ingang van het abonnement wordt gedaan.
De aanbieder moet het geld voor de investering eerst ergens anders
vandaan halen. Dit kan bijvoorbeeld worden geleend bij een bank of
bij een fonds of bij een investeringsmaatschappij. De aanbieder moet
over die lening wel maandelijks rente en kosten betalen. Die rente en
kosten mogen niet meer bedragen dan het abonnementsgeld, want
dan zou de aanbieder er verlies op lijden.

3.2.2 Financiering is nodig tegen een lage, maatschappelijke rente
Het is in het financiële belang van de afnemer van het woningabonnement, dat de aanbieder een gunstige lening kan afsluiten. Dit kan
niet gunstig bij financiële instanties die in de eerste plaats uit zijn op
een hoog rendement op hun uitgeleende geld. Dit kan wel gunstig bij
(financiële) instanties die in de eerste plaats streven naar energiebesparing en/of het creëren van werkgelegenheid. Die nemen namelijk
genoegen met een minder hoog rendement. Dit zijn geschikte financiers voor de aanbieders van een woningabonnement.
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3.2.3 Abonnementsgeld voor rente, aflossing en kosten
van de aanbieder
Het bedrag dat maandelijks via het abonnement wordt betaald,
wordt uiteraard niet alleen gebruikt voor aflossing van de lening. Dit
bedrag is ook een vergoeding van de rentelasten en van de door de
aanbieder gemaakte kosten. Daarbij gaat het om de arbeidstijd voor
het doorlichten van de woningen, het doorrekenen van de maatregelen, het aanbrengen van de maatregelen, om de materialen, de administratiekosten voor het innen van het abonnementsgeld en dergelijke. Doordat het abonnementsgeld beperkt is tot het bespaarde
bedrag voor energie, moet de looptijd van het abonnement voldoende
lang zijn om de investering terug te betalen. Vandaar dat de looptijden 15 á 20 jaar zijn.
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3.2.4 Geen wondermiddel voor iedere woning
Bij sommige woningen kan de investering alleen worden gedaan
tegen een abonnementsgeld dat hoger is dan de besparing op energie. Voor woningen met weinig isolatie, weinig comfort en een zeer
lage energierekening is het woningabonnement bijvoorbeeld niet
zonder meer geschikt. Uit het oogpunt van wooncomfort kan het treffen van energiebesparende maatregelen heel gewenst zijn, zoals isolatie van muur, dak en ramen. In woningen waar voorheen alleen het
woonvertrek verwarmd werd, en nu alle vertrekken verwarming
krijgen, loopt het energiegebruik echter niet altijd veel terug, doordat de woning na de verbetering op een andere manier kan worden
gebruikt.
Als er geen flinke besparing wordt behaald op de energierekening,
kunnen de investeringen niet uit de besparing worden betaald. Als
het verschil groot is, zal de aanbieder van het woningabonnement na
het doornemen van de woning mogelijk besluiten geen aanbieding te
doen. Voor dit alles geldt: bij bestaande woningen is het altijd maatwerk om de besparende maatregelen te bepalen, deze af te zetten
tegen de benodigde investeringen en hierop een terugverdienmodel
te baseren.

Als het verschil overbrugbaar is tussen de benodigde abonnementskosten en de besparing op energie, dan heeft het doen van een aanbieding wel zin. Uitgaande van een energieprijsstijging kan een consument er toch voor kiezen het abonnement af te nemen, als dat
aanvankelijk iets meer kost dan het aan energiebesparing oplevert.
De consument kiest er dan voor de eerste jaren van het abonnement
meer te betalen dan anders, maar gaat er vanuit na een aantal jaren
met het abonnement voordeliger uit te zijn. Of dit werkelijk zo uitkomt, hangt af van de ontwikkeling van de energieprijs. Het is aan de
consument om ervoor te kiezen, of niet.
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4.

Hoe geeft Deventer het
woningabonnement
vorm?
4.1 Blok voor blok-samenwerking in Deventer
Aan het Blok voor blok-project Deventer doet een consortium mee van elf
organisaties (zie het kader in § 3.1.2). Deze organisaties werkten al voor het
project samen.

4.1.1 Werkgelegenheid, ook voor werktalent
met afstand tot de arbeidsmarkt
Belangrijk in het Deventer project is de betrokkenheid van zowel
maatschappelijke organisaties en (semi)overheden, als bedrijven
in de bouwsector. Een van de deelnemers van Deventer Energieke
Verbinding is Sallcon, werkmakelaar in werktalent met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Deze sociale werkvoorziening neemt deel aan de
pilot als financier, omdat energetisch renoveren een potentiële bron
van werkgelegenheid is, juist ook voor de cliënten van werkmakelaar
Sallcon. Omdat het hier gaat om mensen, die om welke reden dan ook
op afstand zijn komen te staan van de arbeidsmarkt, is dit positief
voor de Deventer samenleving als geheel. De bedoeling is dat medewerkers van Sallcon daadwerkelijk in dienst treden van deelnemende
bedrijven. Projecten op gebied van energetisch renoveren kunnen
profiteren van het werktalent van Sallcon; werktalent dat op die
manier (weer) terecht komt op de arbeidsmarkt. Vanwege de combinatie van de zakelijke en maatschappelijke doelstellingen kan de aanbieder van het woningabonnement op deze manier worden aangemerkt als sociale onderneming of “social enterprise”.
4.1.2 Voortrekkersrol voor enkele samenwerkende bedrijven werknemers als deelnemers
In Deventer is ervoor gekozen dat een aantal bedrijven de voortrekkersrol spelen bij de eerste fase van de introductie. De opgedane
kennis wordt binnen het consortium gedeeld, opdat ook de andere
bedrijven van de resultaten leren en aanbieders kunnen gaan worden
van woningabonnementen.
Omdat het een vernieuwende aanpak is voor de woningmarkt is
gekozen voor de werknemers van de deelnemende bouwbedrijven als
deelnemers van deze eerste fase, omdat er een vertrouwensband is
met de aanbieder van het woningabonnement. Daarbij zijn het kritische consumenten, omdat zij - meer dan de gemiddelde consument verstand hebben van de te treffen energiebesparende maatregelen.
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4.1.3 De consument centraal in opzet en marketing
Het aanbieden van een woningabonnement lukt - in de Deventer filosofie - alleen als je de consument centraal zet. Daarvoor is het nodig
goed te luisteren naar wat deze wil. Dit is een reden waarom in de
eerste fase uitgebreid aandacht is voor zowel de woning als voor de
gewoontes en de wensen van de deelnemers.
Uit deze eerste fase blijkt dat voor de marketing extra aandacht nodig
is, omdat het een nieuw product is, op een gebied (energie) waaraan
mensen maar beperkte tijd en aandacht willen besteden.
Met het oog op meer grootschalige toepassing heeft Deventer
Energieke Verbinding om marketingadvies gevraagd. Dit heeft onder
meer geleid tot de keuze van de term woningabonnement (en niet
“ESCo”) en tot de naam “Ik-ben-Jet” voor de stichting die het toepassen op grote schaal na de eerste fase zal gaan bevorderen. Jet is een
op zich neutrale persoonsnaam. Door een goede marketing kunnen
aan Jet eigenschappen worden toegedicht als betrouwbaar, eerlijk
en schappelijk; de eigenschappen die een aanbieder van een woningabonnement nodig heeft om voor de consument een goede partij te
zijn.

Enkele marketingtips:
•

•
•

•

•

•
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de afzender is belangrijk. De beste afzenders om het woningabonnement onder de aandacht te brengen, zijn partijen waar doelgroep
vertrouwen in heeft. Daarom is het zoeken van geschikte partners
belangrijk.
de mate waarin het lukt de aanbieder als betrouwbaar en schappelijk
neer te zetten, zal in sterke mate het succes bepalen.
daarbij is ook de naam belangrijk. Een neutrale persoonsnaam (“Jet”)
kan worden geladen met gewenste eigenschappen, zoals “betrouwbaar”, “eerlijk” en “schappelijk”.
inspelen op energiebesparing als drijfveer is niet het meest kansrijk
(mensen hebben hier doorgaans niet veel interesse in, zien energie toch
als eerste levensbehoefte en menen dat ze er niet zoveel invloed op
hebben).
meer kansrijk zijn argumenten als: zekerheid bieden tegen prijsstijgingen, direct comfort mogelijk maken, de woning bij de tijd brengen en als het een grotere vlucht neemt - anderen doen het ook / bijna iedereen doet het.
gebruiken van een al bestaande, positieve associatie; een ESCo is totaal
onbekend, maar er zijn parallellen met een telefoonabonnement. En dat
kent de consument wel; vandaar de term woningabonnement.

Woningabonnement
(in plaats van ESCo)
- á la telefoonabonnement
Een eerste reden om de term woningabonnement te gebruiken, en niet
ESCo, is dat de vergelijking met een telefoonabonnement goede perspectieven biedt om het nieuwe en onbekende product onder de
aandacht te brengen, vanwege de paralellen met het wel bekende
telefoonabonnement:
Men kent de constructie, dat de aanbieder van een telefoonabonnement
een kostbaar toestel levert (bijvoorbeeld een iphone), waarvoor men niet
de aankoopprijs betaalt (zeg €500), maar in ruil waarvoor men een abonnement afsluit waar men bijvoorbeeld twee jaar aan gebonden is. Bij een
duurder toestel hoort een hoger maandelijks abonnementsgeld.
Naar analogie hiervan levert de aanbieder van een woningabonnement
kostbare maatregelen voor energiebesparing en meer wooncomfort (zoals
muurisolatie, zonnepanelen en dergelijke), waarvoor de afnemer niet de
investeringskosten betaalt (zeg €12.000). In plaats daarvan sluit de afnemer
een abonnement af, waar men bijvoorbeeld 15 jaar aan gebonden is.

Woningabonnement (in plaats
van ESCo) - energielevering
wettelijk niet toegestaan
Een tweede reden om niet de term ESCo te gebruiken, is dat het woningabonnement in Deventer enigszins afwijkt van de gangbare beschrijving van
een ESCo. Gangbaar is de beschrijving, dat de klant een vast bedrag betaalt
per maand aan de aanbieder (de “ESCo”) voor energie inclusief energiebesparende maatregelen. De klant weet vooraf wat hij de komende 15 jaar aan
energie betaalt. De aanbieder levert zelf de energie en is daarmee min of
meer verzekerd van de betaling door de klant. Betaalt deze niet, dan kan de
aanbieder de energielevering stoppen.
In dit gangbare ESCo-concept is energie-efficiency ingebouwd. De aanbieder heeft er een financieel belang bij dat de kosten van maatregelen, van
onderhoud en van energie samen zo laag mogelijk zijn. Zodra er nieuwe,
financieel rendabele energiemaatregelen mogelijk zijn, is het in het belang
van de ESCo deze toe te passen.
In Nederland is het wettelijk echter niet toegestaan een consument te binden aan een langjarig contract voor levering van gas en/of elektriciteit.
Volgens de Elektriciteitswet en de Gaswet moet de consument vrij zijn van
leverancier te wisselen. Voor de eerste fase van het woningabonnement is
daarom gekozen voor een vast abonnementsbedrag als vergoeding voor
de energiemaatregelen en een variabel bedrag voor energie, af te nemen
bij de energieleverancier naar keuze.
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4.1.4 Stabilisatie van de woonlasten
Voor consumenten betekent een woningabonnement een gedeeltelijke stabilisatie van hun woonlasten. Stel, dat hun energiegebruik
als gevolg van het woningabonnement halveert, dan komt hun abonnementsbedrag overeen met de helft van hun oude energierekening.
Dit bedrag verandert niet tijdens de looptijd, zeg 15 jaar lang. In het
geval dat de energieprijzen stijgen, dan zullen de kosten voor hun
resterende energiegebruik stijgen. De prijsstijging is in dat geval de
helft van wat het geweest zou zijn zónder het woningabonnement. Op
die manier houden de consumenten meer geld over voor andere dingen, dan zonder het woningabonnement.
In het geval dat de energieprijzen dalen, dan geldt dat de consument
daar minder van profiteert dan anders het geval zou zijn geweest.
Het is niet mogelijk te toekomstige prijzen te voorspellen, maar
de trend van de consumentenprijzen voor energie afgelopen jaren
(inclusief energiebelasting) is een stijgende.

4.1.5 Woningabonnement: combinatie van een fysiek
en een financieel product, met service
Het woningabonnement is een combinatie een fysiek product en een
financieel product. Het fysieke product is de set van energiebesparende maatregelen en voorzieningen die worden aangebracht in de
woning. Het financiële product is de financiering van de benodigde
investeringen, die via de maandelijkse abonnementsgelden worden
terugbetaald. De aanbieder van het woningabonnement draagt in
eerste instantie de rentelasten van de investeringen. Deze rentelasten vormen een deel van de kosten van het woningabonnement. Via
het abonnementsgeld betaalt de afnemer in het geheel van de looptijd
zowel de rentelasten als de investeringen terug. Net als een telefoonabonnement is dit wettelijk gezien een vorm van koop op afbetaling.
Bij het woningabonnement hoort ook service; advies en dienstverlening op gebied van energiebesparing en onderhoud en service aan
installaties.
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4.1.6 Dienstverlening op gebied van energiebesparing
Vooraf aan het afsluiten van het woningabonnement licht de aanbieder de woning door en spreekt uitgebreid met de potentiële afnemer over diens gewoontes en wensen. Dit leidt tot advisering van een
optimale set maatregelen.
Tijdens de looptijd van het abonnement zorgt de aanbieder voor
monitoring van het energiegebruik en terugkoppeling daarvan richting de afnemer, opdat deze door uitgekiend gedrag zoveel mogelijk
energie kan besparen.

De techniek is in steeds in ontwikkeling en ook de gezins- en leefsituatie van de afnemers verandert in de loop van de tijd. Om de vijf jaar
komt de aanbieder daarom - desgewenst - bij de afnemer langs om
samen te bekijken of verdergaande maatregelen mogelijk en zinvol
zijn. Het abonnement wordt daar dan op aangepast.

4.1.7 Onderhoud en garantie; prestatiecontract
De aanbieder van het woningabonnement neemt het onderhoud en
de service van de aangebrachte voorzieningen en installaties op zich
en staat garant voor de kwaliteit en de werking ervan. Het woningabonnement is een prestatiecontract. Ook maakt het een apart onderhoudscontract overbodig. Overigens kunnen daar uitzonderingen op
gemaakt worden voor afnemers die het onderhoud zelf kunnen en
willen uitvoeren. In dat geval kan de aanbieder uiteraard de werking
niet garanderen.

De werking van de aangebrachte voorzieningen en installaties wordt
het eerste jaar via monitoring van het energiegebruik gecontroleerd.
Wanneer het energiegebruik net zoveel daalt als berekend (of zelfs
meer dan dat), dan laat de aanbieder van de ESCo het aan de afnemer
over aan de bel te trekken wanneer deze in de loop der jaren veranderingen constateert, die nadere controle van de voorzieningen en
installaties nodig maken.
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Sandra Serano - Pol,
deelneemster aan de introductie van het
woningabonnement:
“We hebben het definitieve contract net ontvangen; wij gaan tekenen! Mijn
man en ik vinden het allebei een mooi project. Dit is het eerste project in
Nederland; heel interessant. Tijdens de warmtescan gaat het energieteam
door je huis en ze bespreken alles punt voor punt. Vanaf dat moment word
je zelf al een stuk bewuster. Onze woning wordt verbeterd. Zo krijgen wij
isolatie tussen de keuken en de garage. De kou die we daar van hadden,
is dan direct weg. Het wooncomfort gaat omhoog. Verder krijgen wij
zonnepanelen, verbeterde ventilatie en nieuwe, zuiniger apparatuur: een
wasmachine-droger, een koelkast-vriezer en een LED-televisie. Dat wij nu
mee kunnen doen zien wij als een kans. Wij zijn er positief over!”

Mocht het energiegebruik minder dalen dan berekend en verwacht,
dan gaat de aanbieder na waar de oorzaak ligt. Is het tegenvallende
resultaat te wijten aan een fout in de berekeningen of in een tegenvallende werking van de maatregelen, dan zorgt de aanbieder van
het woningabonnement voor herstel of voor extra maatregelen, zonder verhoging van het abonnementsgeld. Blijkt het gedrag van de
afnemer de oorzaak te zijn, dan hoeft de aanbieder van het woningabonnement niets te ondernemen, maar kan de afnemer met hulp van
het monitoringsysteem wellicht alsnog zijn energiegedrag zuiniger
maken.

4.1.8 Wat gebeurt er bij verhuizing?
De vraag, die alle deelnemers aan de eerste fase stelden, was: wat
gebeurt er als ik wil verhuizen en mijn huis wil verkopen? In de overeenkomsten tussen de aanbieder en de deelnemers is afgesproken
dat er dan twee mogelijkheden zijn: de deelnemer draagt het abonnement over aan de koper van het huis, of de deelnemer koopt het
abonnement af. De voorwaarden en de kosten van de afkoop van het
abonnement zijn vooraf te berekenen. Er is daarbij geen sprake van
een boete of iets dergelijks. De deelnemer betaalt bij afkoop enkel de
nog niet terugbetaalde investeringen ineens. En uiteraard betaalt de
deelnemer over de afgekochte abonnementsjaren geen rentelasten.
Overigens bestaat de mogelijkheid het abonnement tussentijds af te
kopen ook zonder dat sprake is van verhuizing; zie de navolgende
paragraaf.
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4.1.9 Maatwerk, transparantie en flexibiliteit
Belangrijke kenmerken van het woningabonnement, zoals dat in
de pilot wordt aangeboden, zijn het maatwerk, de transparantie en
de flexibiliteit die worden geleverd. Zowel het aanbod van maatregelen als het financiële aanbod is maatwerk, zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de afnemer. Er zijn afnemers die geen geld willen investeren en alles via het abonnement
willen betalen. Er zijn ook afnemers die een gedeelte van het investeringen wel zelf kunnen en willen financieren, zodat de looptijd van
het abonnement korter wordt en ze per saldo minder betalen aan
rentelasten. Dit kan zowel aan het begin van de looptijd, als tussentijds. Tussentijdse aflossing is jaarlijks mogelijk en leidt tot bekorting
van de looptijd, of - als de afnemer dat wil - tot een lager maandelijks
abonnementsbedrag.

Ook afkopen van de resterende abonnementsjaren is op elk moment
mogelijk, met een opzegtermijn van twee maanden. Net als bij verhuizing zijn de kosten vooraf te berekenen en is er geen sprake van een
boete. De deelnemer betaalt enkel de nog niet terugbetaalde investeringen ineens - en uiteraard betaalt de deelnemer over de afgekochte
abonnementsjaren geen rentelasten.

4.1.10 Na afloop van het abonnement resteert een lage energierekening
Na afloop van het abonnement vallen de abonnementskosten weg en
heeft de consument het financiële voordeel van een lage energierekening bij een voortdurend genot van een comfortabele woning. Wel is
vanaf dat moment de garantie op de maatregelen afgelopen en komt
het onderhoud weer voor rekening van de consument.
Uiteraard is het mogelijk dat het woningabonnement de afnemer
goed bevallen is. Wellicht ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor
energiebesparing en energieopwekking op de markt gekomen, of
heeft de prijs daarvan zich gunstig ontwikkeld. De afnemer en de
aanbieder kunnen dan een nieuwe overeenkomst aangaan, of de
bestaande overeenkomst verlengen met nieuwe afspraken.
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fotografie Robert Helmink

Henk de Jager,
een van de directeuren van
WDW ESCo B.V. in oprichting:
“Als aanbieder van het woningabonnement heb ik veel vertrouwen
in dit concept. Ik geloof dat het een succesformule wordt. Een van de
belangrijkste redenen daarvoor is dat elk van de betrokken partijen doet
waar hij goed in is. Dit houdt de kosten laag. Wij zijn bouwers en wij weten
dat wij ons werk goed doen. Daarom hoeven we van de klanten geen
geld te vragen voor een “geldpotje voor het verhelpen van gebreken”.
Wij sluiten zonder aarzelen een prestatiecontract. Wij zijn ook kritisch als
het gaat om de effectiviteit en het rendement van energiebesparende
maatregelen. Alleen als een maatregel rendeert, bieden wij hem aan. Met
een woningabonnement kun je erop vertrouwen: je zit altijd goed!”

4.1.11 De organisatie achter het woningabonnement

De aanbieder levert, plaatst en installeert de maatregelen. De aanbieder, WDW ESCo B.V. in oprichting, is een combinatie is van bouw-,
installatie- en schildersbedrijven. Daardoor kan hij instaan voor de
kwaliteit en garanties en onderhoud leveren. De aanbieder van het
woningabonnement trekt ook de financieringsmiddelen aan om de
investeringen, alle aan het begin van het abonnement, te kunnen
betalen.
De afnemers van het woningabonnement kunnen hun leveranciers
van gas en elektriciteit zelf kiezen; dit is wettelijk zo geregeld in
de Elektriciteitswet en de Gaswet (alleen bij levering van warmte
zijn consumenten aan een leverancier gebonden. In dat geval is de
Warmtewet van toepassing, die extra bescherming biedt aan deze
consumenten).

De nota voor het energiegebruik wordt wel geïnd door de aanbieder van het woningabonnement. Daarvoor wordt een gespecialiseerd
bedrijf ingehuurd, bijvoorbeeld Kredietbank Salland. Dit bedrijf
beoordeelt vooraf ook de kredietwaardigheid van de afnemers. Dit is
wettelijk verplicht, omdat het bij het woningabonnement om koop op
afbetaling gaat.
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4.2 Opschaling via Stichting “Ik-ben-Jet”
De eerste fase van het woningabonnement heeft onder de werktitel “pilot
ESCo” plaatsgehad binnen het Blok voor blok-project Deventer Energieke
Verbinding. Feitelijk doet de werktitel “pilot” geen recht aan de introductie
van het woningabonnement. Het is een eerste fase, die voor de aanbieder en
voor de deelnemers vanaf de ingang van het abonnement geen pilot of proef
is, maar realiteit.
Deventer Energieke Verbinding is met de introductie voor een beperkte
groep deelnemers gestart in de hoop en verwachting dat toepassing op grotere schaal zinvol en mogelijk zou blijken.

De partijen die bij de eerste fase van het woningabonnement betrokken
zijn, zoeken al vanaf de start naar mogelijkheden om na de eerste fase op te
schalen naar een nieuw marktconcept voor energetisch renoveren. Het is de
bedoeling in Deventer en daarbuiten het ontstaan van meerdere aanbieders
van woningabonnementen te stimuleren. Daarmee komt er diversiteit in het
aanbod en kunnen consumenten kiezen.
Omdat het belangrijk is dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat een
aanbieder van een woningabonnement én goede kwaliteit levert én niet
teveel winst maakt op de financiering en/of op de werkzaamheden, willen
de partners van Deventer Energieke Verbinding een stichting oprichten die
spelregels opstelt voor woningabonnementen: de stichting “Ik-ben-Jet”. Bij
deze stichting kunnen zich aanbieders van woningabonnementen aansluiten. Daarmee binden deze aanbieders zich aan de richtlijnen die de stichting
zal opstellen.
Wie een woningabonnement afsluit bij een aanbieder die aangesloten is bij
Stichting “Ik-ben-Jet”, is daarmee verzekerd van kwaliteit.

Voor de oprichting van deze stichting wordt samenwerking gezocht met provincie Overijssel, andere bedrijven, financiers en met het ondernemersnetwerk Stedendriehoek Innoveert.
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