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If you don’t like what you 
see: change it!



Alle woningen voorzien van 
duurzame en schone energie

ONZE MISSIE



Woningeigenaren helpen in het nemen
van duurzame en slimme beslissingen



2030: 
Einde Gronings Gas

2050: 
Onafhankelijk van 
fossiele brandstoffen



2050 - Aardgasvrij & Duurzaam

>> 1.000 woningen / dag





Stap 1. 

Isoleren Stap 2. 

Ventileren Stap 3. 

Zonne-

energie
Stap 4. 

Duurzaam

verwarmen

Handige tips & Slimme apparaten



Alle woningeigenaren

80% - intentie

10% - doet





Hulp in de 
oriëntatie

Meer werk in 
minder tijd

Data

Energieloket voor
50+ gemeenten

Rabobank, HVC, 
Ver. Eigen Huis

Platform



Uitdaging 1:

Hoe helpen we ruim 4 
miljoen woning-

eigenaren aan een
concreet stappenplan?

2 GROTE 
UITDAGINGEN

Uitdaging 2:

Hoe zetten we onze
vakmensen zo effectief

mogelijk in om dit te
bewerkstelligen?



1. Minimaliseren advies- en begeleidingskosten per woning

KPI’S

2. Maximaliseren conversie op offertetrajecten

van uitvoerende bedrijven

3. Zo hoog mogelijke klanttevredenheid

gedurende het proces



AANPAK

Handige & schaalbare tooling 

om advieskosten per woning

te minimaliseren

Centrale backoffice voor

informatie & advies

Bundelen van vraag via 

gezamenlijke inkoop

Wegnemen van voortraject

bij uitvoerende bedrijven

Ontzoring van woningeigenaren en bedrijven



Wat kan ik doen?



Warmtepomp? Wat is dat?



Wat kost het? Voordelen?



Zijn er nog subsidies?



Bij wie moet ik zijn?











Huisscan levert tevens waardevolle beleidsinformatie per wijk



Huisscan levert tevens waardevolle beleidsinformatie per wijk



>> Het is voor 90% een sociale uitdaging

Gemak, gewin, vertrouwen!

>> Is hetgeen ik nu voor ogen heb opschaalbaar? 

>> “Ik denk” versus “ik weet”

3 tips



>> Onthoud: het is voor 90% een sociale uitdaging
Gewin, gemak, vertrouwen!

>> Is hetgeen ik nu voor ogen heb opschaalbaar? 

>> “Ik denk” versus “Ik weet”
Snel (A/B) testen

3 tips

Denk groot. 
De uitdaging is groter!

Reinier Schneider
reinier@greenhome.nl



Visualisatie


