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voor jouw adviesgesprek’
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De wereld van verduurzaming zit 
in een stroomversnelling?



Wie heeft onlangs een nieuw 
energiecontract moeten sluiten?

Niet Wel



Gasprijs ontwikkeling
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Wat levert verduurzamen op?

Nieuw vs oud energieverbruik  (van G naar …) A B C D E F G

Appartement 59% 70% 80% 92% 96% 97% 100%

Hoekwoning 58% 74% 82% 89% 95% 98% 100%

2-onder-1-kapwoning 59% 75% 86% 93% 98% 100% 100%

Tussenwoning 62% 75% 82% 90% 96% 99% 100%

Vrijstaande woning 65% 76% 85% 94% 98% 101% 100%

35% afname 
energieverbruik



De enige manier om tot voldoende 
verduurzaming te komen is dwingende 
wetgeving

Nee Ja



Wet-en regelgeving

EPBD4



Is meer of minder dan 20% van de huizen-
voorraad al klaar voor 2050? ‘Parijs 
proof’

Minder Meer



De bebouwde omgeving in NL

Slechts 2700 woningen in Nederland hebben een A++++ energie label en

zijn dus ‘2050 Paris proof’!!
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In gesprek met je klant over duurzaam wonen
Praktische tips voor je gesprek
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▪ 3 basisvoorwaarden voor een goed gesprek over duurzaam wonen

▪ Verduurzamen en een gemeenschappelijke agenda

▪ In gesprek met de klant: wat werkt (niet)?

▪ Met je klant een Energiebespaarcheck doorlopen
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Basisvoorwaarde 1: intrinsieke motivatie helpt

▪Motivatie om het onderwerp te bespreken

▪Welke adviseur wil jij zijn?



Basisvoorwaarde 2: wat betekent het voor jouw klant?
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Maandlasten Comfort Gezondheid Veiligheid

Woningwaarde
en courantheid

Onafhankelijk-
heid

Solidariteit Milieu en een
betere toekomst



Basisvoorwaarde 3: globaal op de hoogte zijn

▪ Verdiep je in de mogelijkheden

▪ Je hoeft geen technisch expert te zijn!
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Basisvoorwaarden samengevat

▪ Jouw motivatie om verduurzaming van de woning actief te bespreken

▪Wat zijn voor de klant redenen om de woning te verduurzamen?

▪Globaal op de hoogte zijn van verduurzamings-oplossingen voor de 
woning
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Het belang van een gemeenschappelijke agenda
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Waaruit 
bestaat 

ons 
advies?

- Verduurzamen 
woning/energiebesparing

- Hoogte hypotheek

- Rente?

- Hypotheekvorm?

- Looptijd?

- Fiscale  en juridische 
aandachtspunten

- Baanverlies

- Langdurige ziekte

- Overlijden

- Lang leven

- Relatiebeëindiging

inkomen

Woonlast
Blijven wonen/

bescherming inkomen
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In gesprek met je klant: wat werkt (niet)?

▪ Zet verduurzamen op de gemeenschappelijke agenda

▪ Interview je klant om verbinding op het onderwerp te maken
❑ Stel goede vragen en laat je klant aan het woord

❑ Doe iets met antwoord: doorvragen en/of reflecteren

❑ Voorkom het woord ‘ik’

▪ Bedenk hoe om te gaan met weerstanden
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Energiebespaarcheck



Hartelijk bedankt voor jouw aandacht

Veel succes en plezier in jouw adviespraktijk!


