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RAPPORTAGE DENKTANKS LAAGDREMPELIGE ENERGIETRANSITIE IN DE 
GEBOUWDE OMGEVING 
 
 
Introductie 
Op 23 april lanceerde Energie-Nederland ‘Een Laagdrempelige Energietransitie’, 
met een benadering om meer huiseigenaren sneller in beweging te krijgen en zo 
de klimaatdoelen eerder in zicht te brengen. In het onderliggende rapport 
bundelt adviesbureau Stratelligence technische, financiële en 
sociaalwetenschappelijke inzichten om te komen tot een route die voortbouwt 
op de gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord, maar minder aanspraak 
maakt op het adaptief vermogen of de financiële draagkracht van de 
consument.  
 
De uitkomsten van het Stratelligence-onderzoek zijn hoopgevend. Door de 
energietransitie nog laagdrempeliger in te steken komen de doelen uit het 
Klimaatakkoord eerder in zicht en kunnen zelfs worden overtroffen. Zwaarder 
inzetten op rendabele besparingsmogelijkheden is daarvoor een belangrijke 
basis. Maar we zien ook ruimte voor versnelling van resultaten door niet alleen 
per wijk, maar ook per woningsoort logische keuzes aan te bieden. Een (hybride) 
warmtepomp, warmtenet of bijvoorbeeld groen gas: wat passend is, verschilt 
per situatie. Onze insteek is om meer te differentiëren in de aanpak dan als we 
uitsluitend wijk-voor-wijk de wijkaanpak uit het klimaatakkoord uitrollen.  
Ten slotte helpt het om maatregelen slim in de tijd te spreiden, waarbij we 
natuurlijke overgangsmomenten en nieuwe ontwikkelingen beter benutten. 
Opgeteld verwachten we dat een grotere groep huiseigenaren hiermee sneller 
in beweging komt, wat de Klimaatdoelen op korte en langere termijn dichterbij 
brengt.  
 
Waarover gaat de laagdrempelige energietransitie? 
We moeten keuzes voor huiseigenaren makkelijker maken. Consumenten een 
perspectief bieden en gevoel van controle teruggeven. Kosten en risico’s 
beperken. Daar gaat een laagdrempelige energietransitie over. Hoe kunnen we 
de transitie haalbaar en betaalbaar houden voor de individu en het collectief? 
Hoe kunnen we het makkelijker maken en overlast verminderen?  
 
Het antwoord op deze vragen ligt niet bij Stratelligence en ook niet alleen bij 
Energie-Nederland. Het ligt bij alle partijen die een rol spelen bij de 
energietransitie in de gebouwde omgeving. In de afgelopen maand hebben we 
met meer dan 50 vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, 
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branchegenoten en overheidsvertegenwoordigers in verschillende 
samenstellingen online samengezeten om de contouren te onderzoeken van wat 
de kansen en de uitdagingen zijn van een laagdrempelige energietransitie. In dit 
document treft u een verslag van deze bijeenkomsten, die op hun beurt weer 
input zijn voor verdere verkenningen van dit belangrijke thema.  
 
Over de Online Denktanks 
De Online Denktanks vormen de derde stap in het programma rond de 
laagdrempelige transitie. Na de Webinar op 23 april ter lancering van het 
onderwerp hebben twee online spreekuren plaatsgevonden waarin verdiepende 
en inhoudelijke vragen gesteld konden worden aan de auteur van het rapport, 
directeur Stratelligence Gigi van Rhee. De Denktanks bouwen niet zozeer voort 
op de details en berekeningen van dit rapport, als wel op het concept van een 
energietransitie die zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor consumenten. Als 
we dit als centrale gedachte nemen, wat betekent dit dan voor ons routeplan 
richting de Klimaatdoelen? Wat zijn de mogelijkheden en met welke barrières 
moeten we rekening houden? 
 
In vier sessies van elk 2,5 uur zijn in een open online brainstorm de kansen en 
uitdagingen van een laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving 
verkend. Deze vier sessies waren opgesplitst in de perspectieven: 

• Consument (met o.a. De Bouwagenda, TNO, Techniek Nederland, Aedes 
en HIER) 

• Energiebranche (met vertegenwoordigers van o.a. NVDE, KVGN, VOOA, 
Netbeheer Nederland, Intergas en TKI Nieuw Gas/ Topsector Energie) 

• Overheid (met deelnemers van PBL, ACM, Gemeentes Rotterdam 
Culemborg en Westerwolde, Provincie Zuid-Holland, RVO, IPO, BZK, EZK, 
Algemene Rekenkamer) 

• Leden van Energie-Nederland (oa Uniper, Eneco, Essent, TFE, Delta 
Energie, GasTerra, Ennatuurlijk, Vattenfall) 

 
Resultaten Online Denktanks 
De brainstorms volgden het format van Open Space, een meeting methodologie 
waarbij deelnemers zelf de agenda bepalen en de kiezen over welke 
onderwerpen zij willen spreken. In tweemaal 40 minuten werd gevraagd het 
voorgedragen thema te verkennen, verslag te doen van het gesprek en waar 
mogelijk al richtingen voor vervolgacties aan te geven. 
 
Deze participatieve bijeenkomsten leverden levendige gesprekken op met zeer 
gevarieerde thema’s. Hieronder treft u een overzicht van de 
gespreksonderwerpen, die grofweg in vier delen te clusteren zijn:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 3 / 6 

1. Werken vanuit de belevingswereld van de consument 
Technologie kan op relatief eenvoudige manieren een effectieve energietransitie 
ondersteunen. Sommige technologieën ontzien de consument en doen geen of 
weinig aanspraak op zijn adaptief vermogen. Daar moet focus op want alleen als 
de acceptatiegraad bij de consument slaagt heeft de transitie kans van slagen. 
Hoe kunnen we zo min mogelijk een beroep doen op het adaptief vermogen van 
de consument? En hoe krijgen we die consument uiteindelijk in beweging om 
met vertrouwen de drempels te nemen die nog bestaan? Vanuit het domein van 
social marketing is een aantal richtingen genoemd die verder uitgewerkt en 
aangevuld kunnen worden: 
 

a. Het grote verhaal en de kleine stapjes 
De huidige communicatie is gefragmenteerd 
In meerdere break-outs is gesproken over het delen van het eerlijke 
verhaal. Echt makkelijke oplossingen zijn er niet, maar er veel kleine 
stappen te maken. Wat gebeurt er al en wat kan de consument nu al 
doen? Zet een duidelijke stip op de horizon en schets een helder 
handelingsperspectief. 
 
b. Verleiden en vertrouwen 
De inzet is nu vaak om de consument te overtuigen (push) in plaats van 
deze te verleiden om mee te willen doen (pull). Naast technische 
oplossingen en rationele discussies is het belangrijk om ook aandacht te 
hebben voor de emotionele kant van de benodigde verandering en meer 
gebruik te maken van inzichten in menselijk gedrag. Zo blijken mensen 
die al een maatregel genomen hebben, veel eerder vervolgstappan te 
willen doen. Geniet de overheid als zender voldoende vertrouwen? 
Meer dan welke publieke of private partij ook, zijn burgerinitiatieven 
hiervoor geschikt: buurtinitiatieven die aanzetten om je buurman of 
buurvrouw te volgen: de beste ambassadeurs. 

 
2. Ontzorging van bewoners 

Verduurzaming van de woning is complex: er zijn veel keuzes te maken en het 
landschap is ondoorzichtig. Meer helderheid zou het handelingsperspectief 
vergroten. Daarbij moet in de communicatie rekening gehouden worden met 
het hele proces: van keuze tot uitvoering. Welke concrete opties zijn er? Wat 
gaat er dan gebeuren? Waar moet je rekening mee houden? Hoe lang gaat het 
duren? Hoe ziet het eindresultaat eruit? Wat zijn de financieringsmogelijkheden 
– en wat levert dat je op verschillende gebieden op? Is dit hele traject 
desgewenst door een enkele partij uit te voeren? De consument zou gebaat zijn 
bij meer objectieve professionele partijen die hierin kunnen begeleiden en die 
de conversie van plan tot uitvoering kunnen versnellen. Er zijn al diverse mooie 
voorbeelden. Wat kunnen we daarvan leren en welke aanvullingen zouden een 
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verdere versnelling kunnen brengen in de implementatie van 
verduurzamingsinitiatieven? 
 

3. Beleid en kostenverdeling 
Er zijn verschillende instrumenten om de kosten van de energietransitie te 
verdelen: energieprijzen, subsidie, belasting in diverse vormen. Hoe gaan we om 
met alle inzichten die lokaal, nationaal of zelfs internationaal worden opgedaan 
qua effecten? Welke maatregelen waren het meest effectief?  
Het is van groot belang dat dit zo eerlijk mogelijk gebeurt en dat mensen met 
een smallere beurs daarbij geholpen of gecompenseerd worden. Onderliggend 
aan dit thema zien we twee onderwerpen: de integrale benadering en de 
verhouding collectief en individu: 
 

a. Integrale aanpak op wijkniveau: meer dan energie 
Betrokken burgers en partijen hebben nauwelijks zicht op het totale 
energievraagstuk. Welke koppelkansen zijn er om ook het sociale domein en 
leefbaarheidsvraagstukken mee te nemen in deze transitie? Hoe zorg je dat 
je niemand buitensluit? Hoe betrek je de hele buurt: huurders en 
huiseigenaren en laat je iedereen meedoen? 

 
b. Verhouding collectief en individu 
Voor het collectief kunnen kosten (en ook planning en overlast) uiteindelijk 
veel beter uitpakken, maar dat is niet altijd te overzien voor het individu. 
Hoe verhoudt keuzevrijheid zich tot maatschappelijke (meer)kosten? En 
waar ligt die verantwoordelijkheid? 

 
4. Technologische drempelverlagers 

Mensen hebben maar een beperkt adaptief vermogen. In hoeverre kunnen we 
op basis van technologie de transitiedrempels voor huizenbezitters verlagen en 
zo een beperkter beroep doen op dat adaptief vermogen? In de Denktanks 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

a. Hybride oplossingen 
In het rapport van Stratelligence wordt een tweefasenstrategie voorgesteld 
waar hybride oplossingen in de transitie naar een nieuw CO2-vrij 
energiesysteem tot 2030 ook een goede tussenoplossing kunnen vormen. 
Maar er is veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van duurzaam gas 
(groen gas en waterstof) op termijn. Dus voor hybride in de eindoplossing is 
de vraag hoe we de ontwikkeling van kansrijke technologieën kunnen 
stimuleren. 

 
b. Isolatie 
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De basis besparingsactiviteiten (tot energielabel C), verdienen zich snel terug 
en liggen nu vaak al in bereik van huiseigenaren. Dit moet (nog) 
aantrekkelijker worden gemaakt, met individuele financiële instrumenten, 
maar ook met collectieve deals. Er loopt reeds een programma bij de 
overheid: IDW (#iedereendoetwat). Hoe kunnen we de conversie van idee 
naar uitvoering verder verbeteren?  

 
Een gezamenlijke aanpak is de kern van toekomstig succes 
Uit de terugkoppeling van deelnemers aan het einde van de Denktank, blijkt 
eens te meer hoe belangrijk het daarom is om denkwijzen en expertises te 
bundelen over de verschillende partijen heen en om zo samen naar het 
probleem te kijken. We moeten van elkaar leren en samen optrekken. Een paar 
reacties: 
• “De gesprekken gingen over mensen. In andere discussies gaat het veel over 

kosten en techniek”  
• “De oplossing richting de toekomst ligt in het benutten van elkaar kracht”  
• “Krachtige denkwijze die we moeten bundelen in een gemeenschappelijke taal 

op alle niveaus. Zo kunnen we impact maken” 
• “Dit voelt als iets van ons allemaal en dat is positief”    
 
De kernvraag voor vervolg 
De klimaatuitdaging voor ons is ongeëvenaard en uiterst complex. 
Samenwerking en uitwisseling van inzichten en expertise, is daarvoor essentieel. 
Om succesvol te zijn is het zaak de transitie in de gebouwde omgeving zo 
toegankelijk en eenvoudig mogelijk houden. Om stappen waar mogelijk 
‘ongemerkt’ te laten passeren. De insteek van de laagdrempelige 
energietransitie is daarom om maatregelen en keuzes niet laagdrempelig te 
maken maar om deze zoveel mogelijk laagdrempelig te laten zijn. Kunnen we de 
traditionele ‘push’ methode loslaten en steeds naar die mogelijkheden grijpen 
die het adaptief vermogen van de consument niet of zo min mogelijk belasten? 
En wat is daarvoor nodig? Dit zijn de kernvragen waarmee we 
vervolggesprekken in zullen gaan.   
 
Voortbouwen op de Denktanks: van inspiratie naar actie 
Deze Denktanks waren een eerste stap in een brede maatschappelijke dialoog. 
Energie-Nederland neemt daarin een regierol, maar het succes van een 
laagdrempelige transitie zit in het samenspel van verschillende organisaties en 
de verantwoordelijkheid die iedere betrokken partij voor zich wil dragen om 
ideeën om te zetten naar acties.  
 
De Online Denktanks waren hier een mooie opzet voor. Het waren stuk voor 
stuk bijzondere bijeenkomsten waarin deelnemers in open dialoog samen één 
van de grootste uitdagingen onderzochten van de transitie in de gebouwde 
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omgeving. Om die inspiratie vast te houden en de verkenningen rond het 
concept van een laagdrempelige transitie om te zetten naar de eerste contouren 
van een actieprogramma, organiseert Energie-Nederland eind juni een tweetal 
Werksessies. Hierin hopen we de hierboven beschreven thema’s verder uit te 
diepen.     
 
Na de zomer staan aanvullende bijeenkomsten gepland, om steeds met een zo 
breed mogelijk scala aan deelnemers de laagdrempelige transitie vorm en 
richting te gaan geven. Wij zien daar zeer naar uit.  
 


