
Hoomdossier
Gebruikershandleiding



Welkom bij het Hoomdossier
In dit document lees je meer over hoe het
Hoomdossier werkt en krijg je antwoord op de
meestgestelde vragen. Kom je er niet uit? Mail naar
support@econobis.nl.

In deze handleiding
Jouw dossier invullen
Het woonplan
De energiecoach
Accountbeheer



Jouw dossier invullen

Woninggegevens
Gebruik
Woonwensen
Woonstatus

Als je jouw dossier voor het eerst invult krijg je eerst vragen over jouw
woning. Aan de hand van de basisgegevens worden er standaard gemiddelde
waarden geselecteerd. Je kunt die waarden per vraag aanpassen als ze voor
jouw woning afwijken. 

Bij het invullen van het Hoomdossier kom je vragen tegen in vier categorieën:



Jouw dossier invullen
Als je alle vragen van een categorie beantwoord hebt, krijg je een
samenvatting van de desbetreffende categorie te zien. Wil je nog iets
aanpassen? Door op de vraag te klikken ga je direct terug naar die specifieke
vraag en kun je eventueel je antwoord aanpassen.

De vakken onderaan kun je gebruiken om extra toelichting te geven over deze
specifieke categorie. Hier zie je ook eventuele opmerkingen van je
energiecoach.

Als je alle vier de categorieën doorlopen en ingevuld hebt, wordt jouw
persoonlijke Woonplan berekend.



Het Woonplan
Het Woonplan wordt berekend op basis van de gegevens die je ingevoerd
hebt in de Quickscan (de vier categorieën). Ze worden onderverdeeld in de
drie kolommen: In orde, Nu aanpakken en Later uitvoeren. 

Je kunt de maatregelen van de ene naar de andere kolom slepen. Wil je een
maatregel toch niet in jouw Woonplan opnemen, sleep 'm dan in de rode
vuilnisbak onder de kolommen.

Onder de kolommen zie je twee bedragen staan, Investering en Besparing
per jaar. Deze bedragen slaan op de maatregelen in de kolom Nu
aanpakken. Via de knop Maak rapportage kun je een PDF rapport
downloaden van jouw Woonplan.



De grijze informatieknop bij de maatregel geeft meer informatie over de
maatregel als je erop klikt. 

Door op de naam van de maatregel te klikken, krijg je een verdiepende
vragenlijst te zien. Hier kun je aanvullende vragen beantwoorden over een
maatregel. 

Het Woonplan
Je kan extra maatregelen toevoegen aan je Woonplan door op het vinkje in de
menubalk te klikken.



De energiecoach
Via het Woonplan kun je de hulp van een energiecoach aanvragen. Een
energiecoach helpt jou met het verder invullen van je Hoomdossier.
Bovendien kan hij/zij je advies geven. Klik hiervoor op Energiecoach in je
Woonplan.

Nadat je een coachgesprek hebt aangevraagd, neemt de energiecoach
contact met je op om een afspraak te maken.



Accountbeheer

Je naam en/of adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen
De gegevens in het Hoomdossier te resetten
Je account te verwijderen
Hoe en welke berichten je ontvangt
Intrekken van toestemming voor delen van gegevens

Door in de menubalk op het profielicoontje aan de rechterkant te klikken,
verschijnt een lijst met opties. Klik op de optie Mijn account om wijzigingen
aan te brengen in: 

Als je je account reset, krijg je de vraag of je alleen je eigen Hoomdossier wilt
wissen of ook de (eventueel) gekoppelde coachgegevens. Als je bevestigt,
worden alle ingevoerde gegevens verwijderd. Je account blijft wel bestaan.

Toestemming voor het delen van gegevens met de organisatie staat
automatisch op “ja” wanneer het account door de organisatie is aangemaakt.
Dit gebeurt bijvoorbeeld n.a.v. een verzoek voor ondersteuning dat je hebt
ingediend. Als je zelf een account aangemaakt hebt, bepaal je op het
aanvraagformulier of je toestemming geeft om gegevens te delen.


