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Bijscholing Online Energiecoach gesprek

BasiscursusMauser

Duurzaam energiegebruik

Bijscholing Online Energiecoach gesprek
Hanke Mauser / Robert ter SmetteMauser
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! Introductie

! Gespreksopbouw stap 1 en 2

! Oefening

! Gespreksopbouw stap 3 en 4

! Oefening

! stap 5

! Collectieve inkoopacties

! Hoomdossier

Dagdeel 5 Gesprekstechniek
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Advies

diverse vormen van lokaal 
onafhankelijk advies

Offerte en 
uitvoering

met partnerbedrijven met 
nadruk op kwaliteit en 
lokale borging

Evaluatie en 
inspiratie

contact stopt niet, de reis 
gaat door

Bewonersreis energiebesparing: stappenplan
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Luisterend oor | Verkennen van vraag en budget

Structuur bieden | Informatie verschaffen  

Besparingsmogelijkheden | Actie 

Rol als Energiecoach

Manier van werken
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Vrijwillige energiecoach van energiecoöperatie ………..
Wat doet onze energiecoöperatie? Verschillende diensten

Geen technisch expert, maar wel……
Onderdeel van een netwerk met kennis en ervaring

Onafhankelijk, gratis 
Uw vragen, behoefte en perspectief zijn leidend

Hoe stel je jezelf voor als Energiecoach
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Een goed gesprek begint met inleven
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" Mensen zijn gericht op 
het maken 
van een ‘thuis’: een fijne 
woonbeleving

" Behoeftes veranderen 
met de levensfase

" Meeste mensen: 
comfort gaat vóór 
besparen

Een goed gesprek begint met inleven
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Wat maakt jou tot een goede energiecoach?

! Empathie en interesse

! Luisteren en doorvragen

! Non-verbale communicatie

! Structuur en houvast

! Inhoud
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Non verbaal
• Betrokken uitstraling
• Laten zien dat je luistert

Verbaal

• Open vragen stellen
• Kort samenvatten

Actief luisteren; non verbaal/ verbaal
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Luisteren

“Als je bij iemand langsgaat, hang dan naast je jas ook je 
meningen, vooroordelen en aannames aan de kapstok” 

Peter Senge (2004)
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Luisteren; naast elkaar staan

Naast elkaar staan i.p.v. tegenover elkaar staan

X X
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Opbouw van het gesprek

Gesprek in 5 stappen

1. De voorbereiding

2. Kennismaking

3. Huidige staat huis en gebruik   
(evt. inclusief woningtour)

4. Besparingskansen

5. Afspraken en vervolgstappen
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1. Voorbereiding

Telefonisch inplannen afspraak

Wat is de vraag

Jaarnota energieverbruik opzoeken

Hoomdossier invullen

Woningtour 

Kleine maatregelen

Placemat toesturen

Bouwjaar  + woonopp. opzoeken Bagviewer.kadaster.nl

Type woning op Google maps bekijken

Grote maatregelen

Hoomdossier toesturen, bekijken

Zonatlas; ligging huis op de zon bekijken

Type woning op Google maps bekijken
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bagviewer.kadaster.nl

Bouwjaar, woonoppervlak, bouwlagen
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www.google.nl/maps
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www.zonatlas.nl
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www.zoekuwenergielabel.nl
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2. Kennismaken

Doel

• Comfortabele sfeer creëren

• Inleven in bewoner

• Vertrouwen opbouwen

• Verwachtingsmanagement

19
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2. Kennismaken

Ontvangst en praatje pot

Jezelf voorstellen

Wat is de aanleiding voor gesprek?

Wat wil je bereiken in je huis? (motivatie, vraag)

Wat wil je investeren/ indicatieve budget?

Wat is je energieverbruik?

Tip: Beantwoord inhoudelijke vragen nog niet, maar zet ze op de agenda!
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Motivatie bewoners

• Comfortverbetering (tocht, kou gebruiksgemak)

• Besparen op de maandlasten

• Goed rendement op een investering

• Iets voor het milieu doen 

• Gezondheid (vocht, schimmel, slecht binnenklimaat)

• Onderhoud of verbouwing

• Meedoen aan een inkoopactie

• Stap voor stap van het aardgas af

21
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" Rolverdeling: bewoner, coach en observator

" Gesprek van 5 minuten, na binnen komen
praatje pot, gezinssituatie bewoner, jezelf voorstellen, 
aanleiding voor gesprek? Motivatie, vraag?
Indicatieve budget? Wat is je energieverbruik?

" Observator maakt aantekeningen
" Na 5 minuten feedback vanuit bewoner en observator

oefening 1.

22

Oefening

Terugkoppeling

23
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Pauze
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" Energieverbruik vergelijken met gemiddelde
" Gezin en woonsituatie; gebruik van het huis
" Gebouwgegevens; Bouwjaar
" Huidige situatie van de woning (is er al geïsoleerd?)
" Plannen mbt woning (onderhoud/ verbouwing?)

" Wensen en behoeften \ wat vindt de partner?
" Woningtour
" Sluit deze fase af met een samenvatting

3. Huidige staat huis, gebruik en wensen

Tip: Maak tijdens het gesprek een checklist voor de  woningtour!

25



21-05-2021

13

Huidig verbruik
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Huidig verbruik
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Vergelijkmijnenergieverbruik.nl
advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Vergelijk_mijn_energiegebruik
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Vergelijkmijnenergieverbruik.nl

29
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Loop samen met de bewoner een rondje 
door het huis:

• Zijn er grote energievreters? Gas / Electra?
• Vloerisolatie?
• Gevel en dak isolatie?  
• Soort beglazing?
• Soort verwarming? Leeftijd?
• Soort ketel? Temp? Thermostaat, temp?
• Soort ventilatie?
• Zonnepanelen of zonneboiler aanwezig?
• Verlichting?
• Wat is de staat van onderhoud?
• Hoe is het comfort van de woning? 
• Zijn er andere opvallende zaken?

Tip: 
Maak voor jezelf aantekeningen

Woningtour
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"Herhaal vraag en wensen

"Geef een samenvatting van het gesprek,

"Noem de constateringen tijdens de woningtour

"Noem de besparingskansen, maatregelen + 
gedrag;  In volgorde van prioriteit

Afgestemd op wensen en budget

4. Besparingskansen
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Als energiecoach ben je niet verantwoordelijkheid voor 

inhoudelijke adviezen en tegelijkertijd de bewoner wél 
houvast geven. 

Je kunt je daarom beperken tot de collectieve wijsheid die 
is vastgelegd op onafhankelijke websites:

• Milieu Centraal: brede info over duurzaamheid

• Hier Verwarmt: focus op afscheid van aardgas

• Energie Besparen doe je nu: website Rijksoverheid

• RVO-subsidiewijzer van de overheid

Betrouwbare websites
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Besparingskansen

Overstappen van energie leverancier;

Bespaart volgens consumentenbond gemiddeld €250,- per jaar

Onafhankelijke prijsvergelijkers: 

• Consumentenbond

• Kieskeurig.nl

• Energievergelijken.nl

• Groene Energievergelijker
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https://www.milieucentraal.nl/
https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.energiebesparendoejenu.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker?cid=sea_google_energievergelijker&actioncode=SEA_EV&gclid=CjwKCAiA0uLgBRABEiwAecFnk5lr9uRsvyp3YmKi0hqlyhk0jt7vlKQ4sXlRf2iYCt20fBzgw1gnFBoCyxQQAvD_BwE
https://www.kieskeurig.nl/energie_vergelijken
https://www.energievergelijken.nl/radar
https://wisenederland.nl/energievergelijker
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Energieverbruiksmanagers

Keuze uit minimaal 44 producten

Energieverbruiksmanagers www.energieverbruiksmanagers.n

Keuze afhankelijk van:

• Soort meter (analoog, digitaal, slim)

• Gas én stroom of één van beide

• Per dag, per uur of real-time (opsporen sluipverbruik)?

• App of kastje aan de muur?

• Inzicht in verbruik losse apparaten?

• Leverancier-gebonden of niet?

• Wel of geen zonnepanelen

• Prijs
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+ Gratis

+ Geen apparaatje nodig

+ Gegevens bekijken via computer 

(telefoon/tablet: + 1,50 euro pm)

+ Leverancier-onafhankelijk

+ Vijf sterren in 640 reviews

- Geen real-time informatie

- Alleen voor slimme meters

Slimmemeterportal.nl

35

http://www.energieverbruiksmanagers.n/
https://slimmemeterportal.nl/
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Mindergas.nl

+ Gratis

+ Geen apparaatje nodig

+ Werkt met graaddagen: 
geeft beste inzicht in effect van maatregelen

+ Leverancier-onafhankelijk

+ Voor 6,99 per jaar automatisch inlezen
meterstanden slimme meter

- Alleen voor gas
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Oefening 2.

Werk in drietallen; bewoner, coach, observator

Voer het gesprek over de afwijkingen in de 
energierekening. Probeer te achterhalen waar het hoge 
energieverbruik in zit. Start bij het bouwjaar, de huidige 
situatie van het huis, gebruik huis, evt. plannen mbt de 
woning (verbouwing, onderhoud) en gedrag. Zet 
besparingskansen op een rij.

35 minuten (incl feedback observator); 

37

https://www.mindergas.nl/home
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Oefening

Terugkoppeling
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5. Afronden, afspraken en vervolgstappen

" Is de bewoner geholpen met het gesprek?

" Zijn er nog vragen? Zijn er nog twijfels?

" Weet de bewoner hoe hij verder kan? (Actieplan)

" Heeft hij/zij hierbij nog hulp nodig? 

" Herhaal gemaakte afspraken 

" Afspraak over toesturen verslag

39
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Drempels voor bewoner

Waarom aarzelt de bewoner?

• Keuzestress in maatregelen

• Ziet op tegen offertes aanvragen en beoordelen

• Kosten van maatregelen vallen tegen

• Ziet op tegen de overlast van een verbouwing

• Teveel troep op zolder

• Wel bedrijf is betrouwbaar en betaalbaar?

Geef advies en begeleiding, probeer angst/ 
onzekerheid weg te nemen met feiten.
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Omgaan met aarzeling

Weerstandsreductie

• Erken en benoem de twijfel

• Wat is de oorzaak van de twijfel

• Gebruik de oorzaak als aanknopingspunt

• Voorbeelden hoe anderen dat hebben opgelost

• Neem onnodige barrières weg, bv;

• Reken het kosten/ baten plaatje uit (subsidies)

• Geef voorbeelden van goede bedrijven

42
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5. Afronden, afspraken en vervolgstappen

" Is de bewoner geholpen met het gesprek?

" Zijn er nog vragen? Zijn er nog twijfels?

" Weet de bewoner hoe hij verder kan? (Actieplan)

" Heeft hij/zij hierbij nog hulp nodig? 

" Herhaal gemaakte afspraken 

" Afspraak over toesturen verslag
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Collectieve inkoopacties

Martin Valkenburg

! Wordt aangeboden door lokale energiecoöperaties aan bewoners

! Georganiseerd en geregeld vanuit Energie Verbonden

! Zowel voor isolatie als voor zonnepanelen

! Bewoners kunnen zich via de lokale website inschrijven

44
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Hoomdossier

Gerald Chermin

! Wordt aangeboden door lokale energiecoöperaties aan bewoners

! Tool voor maatregelen over energiebesparing

! Online tool met open data ondersteuning en rekenkern

! Bewoners kunnen informatie over hun huis opslaan

! Tool houdt ook rekening met onderhoud van het huis

! Ondersteuningstool voor energiecoach gesprekken
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Hoomdossier; Gebouwkenmerken, huidige staat, gebruik en interesse

46
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Besparingskansen

51


