


Context - Zeeuws Energieakkoord

o Woningen in Zeeland in 2045 energieneutraal; Commitment 13 Zeeuwse 
gemeenten, Provincie, Bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Energiek Zeeland is een centraal onderdeel van de aanpak particulier 
woningbezit. Zeeuws Energieakkoord is februari 2017 gesloten.

o Inmiddels meer beleid in Zeeland (de Regionale Energie Strategie, concept 28 
Mei 2019) en landelijk een Klimaatakkoord (concept 26 Juni 2019)

o Klimaatakkoord wil decentraliseren: “werk in uitvoering”. Iedere gemeente moet 
voor 31/12/2021 Wijkgerichte Aanpak opleveren (“Transitievisie Warmte”).

o Kernteam RES Zeeland Gebouwde Omgeving werkt aan oplossing om samen op 
te trekken en zodoende de opgave voor de individuele gemeentes te verlichten.



Stichting Energiek Zeeland als Sociaal Platform

Implementatie
- Is er een integraal aanbod?
- Hoe financieren?

Randvoorwaarden
- Onafhankelijk?
- Toegankelijk?
- Breed gedragen? 

Advies
- Laagdrempelig?
- Persoonlijk?
- Betaalbaar?

Data
- Slim systeem?
- Privacy?

Kwaliteit
- Besparing gegarandeerd?
- Productgaranties?
- Deskundig?

- Stichting
- Platform
- Publieke communicatie

- Energie Prestatie Garantie 
- Bouwgarant, 

Brancheorganisaties
- Getrainde medewerkers

Implementatie
- Is er een integraal aanbod?
- Hoe financieren?

ENERGIEK ZEELAND

- Alle relevante data 
aanwezig

- Inzichten worden 
gedeeld

- Privacy geborgd

- Online, Energieloket, 
Woningambassadeurs

- Informeren financiële 
mogelijkheden- Verduurzaming (en levensloopbestendig)

- Zeeuwse bouwbranche
- Financiering

‘Energiek Zeeland’ is een Platform om deze doelstelling te behalen.



Doelstelling Stichting Energiek Zeeland

“Het realiseren van en investeren in duurzaamheid van 
woningen, wat resulteert in een vergroening en vermindering 
van het energiegebruik en bijdraagt aan een leefomgeving die 

voldoet aan de wensen en behoeften van nu en later”



Waarom doen betrokken partijen mee?

GEMEENTES ADVIESPARTNERS

REALISATIEPARTNERS CONSUMENT

• Taak om woningen energieneutraal te maken
• Basis Wijkgerichte Aanpak (≤ 31-12-2021) 
• Vitaliteit Kernen
• Duurzaamheid en Levensloopbestendigheid 
• Regionale economische ontwikkeling
• Handelingsperspectief voor de kiezer
• Inzicht status woningvoorraad

• Ondersteuning faciliteren energietransitie
• Effectieve coördinatie processen
• Inzicht waar verduurzaming plaatsvindt

• Monitoring: Zijn we op koers? 
• Versneld gezamenlijk leren

• Kennisuitwisseling 
• Transparant maken kwaliteit
• Omzetgroei door efficiëntere sales
• Faciliteren aansluiting op Wijkgerichte Aanpak
• Efficiënter werken door besluitvaardige klant 

en gestroomlijnde processen

• Handelingsperspectief
• Consument in zijn kracht zetten 
• Onafhankelijkheid
• Integrale aanpak
• Lokaal en snel met vertrouwde partijen 

schakelen



Organogram Stichting Energiek Zeeland

Organisatie

Platform

Eco-
systemen

ADVIES REALISATIE BURGER 
COLLECTIEVEN

OPLEIDING

Stichting Energiek Zeeland

Raad van Toezicht: 
vertegenwoordiging 

belangengroepen 
(≥ 5 leden)

Bestuur: 
ZMf en 

Zeeuwind 
(≥ 3 leden)

Directie: 
Dagelijks 

bestuurder

Coördinatie en 
ondersteuning: 
op inhuurbasis

www.energiekzeeland.nl

Advies
Rabobank / ING

Marsaki
De Bourgraaf

Realisatie
Zeeuwse leden 

Techniek Nederland
& Bouwend 
Nederland

Collectieven
Dorpsraden
Wijkraden

VvE’s, ZVVK
Energiecooperaties

Opleiding
Marsaki

Scalda/HZ



Visie - op Duurzaam Wonen

1. Een duurzame woning heeft lage CO2 productie EN 

een gezonde leefomgeving 

2. Verduurzaming is persoonlijk 

3. Verduurzaming is collectief 

4. Verduurzaming sluit aan op realiteit van de woning

5. Verduurzaming vereist goed en objectief advies 

6. Integrale benadering is een must 

7. Advies zet consument in zijn kracht



Het web portal en de klantreis - Hoe werkt het?

2 4

Stelt eigen plan 
samen

Neem direct contact 
op met een Adviseur

Start of sluit aan bij 
een Collectief

Woningeigenaar kiest 
manier waarop hij wil 

starten:

Vervolgstappen

Maak voorlopig 
Advies Plan

Maak afspraak 
Woningambassadeur

Samen maak je een 
Definitief Plan

3

Offertes aanvragen

Go1



Functionaliteit web portal komt in fases beschikbaar

2 4

Stelt eigen plan 
samen

Neem direct contact 
op met een Adviseur

Start of sluit aan bij 
een Collectief

Woningeigenaar kiest 
manier waarop hij wil 

starten:

Vervolgstappen

Maak voorlopig 
Advies Plan

Maak afspraak 
Woningambassadeur

Samen maak je een 
Definitief Plan

3

Offertes aanvragen

Go1



Demonstratie web portal

www.energiekzeeland.nl

http://www.energiekzeeland.nl/














Mijn Gegevens Mijn Plan Offerte aanvragenOverzicht

Energiek Zeeland JannekeJ

Janneke Janssen
In 2030 onafhankelijk van energie

Kerkstraat 2, 4331GJ, Middelburg

Offerte aanvragen

Loodgieters bedrijf Klaasens

Offerte aanvragen

Installatiebedrijf Gevers

Offerte aanvragen

Loodgieters bedrijf Klaasens

Loodgietersbedrijfs Klaassens is in 2018 door Energiek Zeeland geselecteerd 

op basis van haar deskundigheid op het vlak van verduurzaming….. Meer info

Korte omschrijving Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec id 

elit non mi porta gravida at eget metus. Meer info

Korte omschrijving Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec id 

elit non mi porta gravida at eget metus. Meer info

23 reviews

Overall
Ervaring 

gehele traject
Advies

23 reviews

4 4 4

Realisatie

4

Werking 
apparatuur

Prijs kwaliteits 
verhouding

4 4

Kies de partner die het beste bij u past

Al onze partners zijn door ons op basis van objectieve criteria geselecteerd. Hierdoor kun je een keuze 

maken die aansluit bij jouw voorkeuren. 

Vraag een offerte aan voor fase 1 van uw adviesplan

Stuur Tom een mail

Kom je er niet uit? 
Tom kan u helpen

Tel: 06 12 34 56 78



Uw contactgegevens

Offerte voor fase 1 wordt aangevraagd bij

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Wachtwoord

 

Vul ter bevestiging uw wachtwoord in

Korte toelichting Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam quis risus eget 

urna mollis ornare vel eu leo. 

Janneke Janssen

Kerkstraat 2, 4331GJ, Middelburg

Telefoonnummer: 0612345678

Emailadres: janneke@janssen.nl

Offer te aanvragen

Aanvraag versturen

Is deze aanvraag bindend? Een offerte is nooit bindend. Als uw de offerte van onze specialist ontvangt kunt u 

de opdracht nog altijd weigeren en een offerte aanvragen bij een andere partij.

Loodgieters bedrijf Klaasens
23 reviews

Energiek Zeeland JannekeJ





Collectief aanmaken

Naam collectief

Geef je collectief een naam

Korte omschrijving collectief

Wat wil je bereiken met het opstarten van dit collectief?

Star t een collect ief

Voordelen collectief

Ga samen je straat, buurt, familie je huis energieneutraal maken

Samen meer effect voor een beter klimaat

Deel de kosten van het adviesgesprek

Profiteer van collectieve korting op de 
uitvoering van je plan

Tot wel 20% korting op je adviesplan

Energiek Zeeland JannekeJ



Zoek een collect ief 
in je buur t Voordelen collectief

Om een collectief te starten moet je eerst een eigen voorlopig adviesplan 

aanmaken. Je adviesplan is het vertrek punt van je collectief.

Samen meer effect voor een beter klimaat

Deel de kosten van het adviesgesprek

Profiteer van collectieve korting op de 
uitvoering van je plan

Tot wel 20% korting op je adviesplan

InloggenEnergiek Zeeland
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Collectief bekijken

Collectief bekijken

Collectief bekijken

Collectief bekijken

Collectief bekijken

Kerkstraat Collectief

Kerkstraat Collectief

Dorpstraat Collectief

Wilgenlaan Collectief

Wilgenlaan Collectief

Gevonden collectieven

12 deelnemers

12 deelnemers

12 deelnemers

12 deelnemers

12 deelnemers

4331 ZoekenGJ








