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Ons voorstel
Wij zijn Groene GroeI en wij helpen uw gemeente graag bij
de uitvoering van de RREW. Op de volgende pagina's gaan
wij in op het onderdeel; Adviesproducten. Bij Groene Groei
hebben wij hoogstaande adviesproducten en kundige
adviseurs. Daardoor kunnen wij inwoners van uw gemeente
gegarandeerd van kwalitatief advies voorzien. Dat geeft de
inwoners de mogelijkheid om écht stappen te kunnen
maken bij het verduurzamen van hun woning. Groene Groei
heeft veel ervaring bij het uitvoeren van de adviezen op
grote schaal. Momenteel doen wij dit al voor 15
verschillende gemeenten in Brabant. Wij gaan graag met u in
gesprek om uitvoering te geven aan de adviezen in uw
gemeente!

Met vriendelijke groeten,

Directeur Groene Groei
G|G

Ralf Klop



Duurzaam Wonen Advies

 Duurzaam Woonplan

In de ondersteuning van inwoners biedt Groene Groei, als uitvoerder van
onder andere energieloket Brabant Woont Slim, twee adviesvormen:

1.

2.

Op de volgende pagina's vertellen wij u graag meer over deze twee soorten
adviezen.
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Adviesproducten
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Het Duurzaam Wonen Advies is een doorontwikkeling op het
SlimWonen Advies. Uitgangspunten vormen de ambities en
woonwensen van de bewoner. Het  Duurzaam Wonen Advies
geeft een bewoner inzicht in de stappen die zij kunnen zetten
om te besparen op de energiekosten en het verhogen van
comfort. Als bijlage aan het advies wordt een indicatieve
berekening geleverd van mogelijke besparingen en worden
specifieke maatregelen toegelicht.

Het advies wordt uitgevoerd door een ervaren energieadviseur.
Meestal zijn dit vakmensen met een bouwkundige of
installatietechnische achtergrond.

Duurzaam Wonen Advies
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De klant meldt zich aan en we koppelen de klant aan de
juiste adviseur;

De klant vult het intakeformulier in;

De adviseur bezoekt de klant en geeft, aan de hand van de
bewonerswensen, advies over de mogelijkheden om te
besparen en comfort te verhogen;

De adviseur maakt een adviesrapport. De klant ontvangt
dit rapport per mail, meestal binnen twee weken na het
gesprek.

Het proces werkt als volgt: 

Het advies past naadloos in de ‘klantreisbegeleiding’ die
Groene Groei biedt met haar procescoaches. We helpen de
klant in alle stappen tot uitvoering en evaluatie. 

Duurzaam Wonen Advies



6

Het Duurzaam Woonplan is een innovatief online adviesproduct
waarin de klant een route naar aardgasvrij wordt geleverd. De
berekeningen zijn gestoeld op de PHPP, de Passief Huis
Berekeningsmethode. Dit is een Duitse ontwerpstandaard
welke wereldwijd als zeer betrouwbaar wordt erkent. Deze blijkt
ook zeer geschikt om minder vergaande isolatieniveaus en
maatregelen door te rekenen in de bestaande woningbouw. 

Het resultaat van het duurzaam woonplan vormt een
stappenplan, een woonlastenmodel (wat is het verschil in wel
investeren en besparen versus niets doen) en een
woningdossier. Subsidies en financieringsmogelijkheden
worden meegenomen in het advies. Het woningdossier wordt
telkens bijgewerkt op aangepaste subsidies, prijzen van
maatregelen en reeds uitgevoerde maatregelen.

Duurzaam Woonplan
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Het advies is geen kille digitale zelf-doe-scan. Het Duurzaam
Woonplan wordt via een videoverbinding begeleid door een
procescoach en een woninginspecteur bezoekt de woning om
vragen van klanten te beantwoorden, invoer van klanten te
controleren en het advies finaal goed te keuren. Daardoor kan
Groene Groei de kwaliteit waarborgen.

Duurzaam Woonplan



8

Duurzaam Woonplan
De klant meldt zich aan en we zetten het juiste woningmodel klaar. We sturen de klant een login en de klant
begint met het beantwoorden van vragen. Hoe meer vragen de klant beantwoord, hoe preciezer de
uitkomst. Klanten worden hierdoor geprikkeld meer vragen te beantwoorden;

Een procescoach helpt de klant tot 80% van de vragen zijn beantwoord en de klant bepaalde keuzes uit
maatregelen heeft gemaakt; 

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de woninginspecteur. Deze beantwoordt vragen, controleert
de invoer op basis van een visuele schouw en keurt het rapport goed;

Daarna krijgt de klant toegang tot het woningdossier en het uitvoeringsplan; in het uitvoeringsplan staan de
gekozen maatregelen met per maatregel tips voor de aanvraag van een offerte en een pdf met alle
specificaties van de maatregel.

De klant vraagt zelf offertes aan en waar nodig roept hij de hulp in van de procescoach voor subsidies en
financiering;

In het woondossier worden subsidie- en prijswijzigingen dynamisch doorgevoerd en kan de klant reeds
uitgevoerde maatregelen invoeren. Zo blijft het duurzaam woonplan actueel en klaar voor de volgende stap!

Het proces werkt als volgt: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Duurzaam Woonplan
Visualisatie van het klantproces:
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Alle gegevens van het advies worden
opgeslagen in een database en zijn
optioneel te benaderen via een
gemeentelijke database. Op basis van
uitgevoerde adviezen is het mogelijk om
zinvolle besparingsmogelijkheden van
vergelijkbare woningen in de wijk in
beeld te brengen. Dit is te extrapoleren
naar investeringen en rendementen in
de wijk, al dan niet in vergelijking met
bijvoorbeeld stadsverwarming. Het
Duurzaam Woonplan is daarom
uitermate geschikt voor
wijkverduurzamingsaanpakken. 

Duurzaam Woonplan
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Contact

Email

Info@groenegroei.nl

Socials

Twitter: 
@Groenegroei

Facebook:
@PlatformGroeneGroei

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/groene-groei

Telefoon

Kantoor: 085 0410410
Mobiel: 0647670972

www.groenegroei.nl


