Project Meters maken

Help huurders energie te besparen
en de energierekening te verlagen
De Woonbond stimuleert
huurdersorganisaties om huurders te
helpen zich bewust te worden van hun
energieverbruik en grip te krijgen op
hun energierekening. Dat kan met een
energiedisplay via het project
‘Meters maken’ van de Woonbond,
Aedes en Quintens.

energieverbruik en een handvat is om hier
zelf wat aan te doen. Daarnaast biedt het
kansen om huurders warm te maken voor de
volgende stappen in woningverduurzaming.
De projectpartners Woonbond, Aedes en
Quintens streven er daarom naar dat het
vanzelfsprekend wordt om in elke
huurwoning een energiedisplay te hebben.

Project ‘Meters maken’
Ben je op zoek naar een concrete, praktische
invulling van de prestatieafspraken met
woningcorporatie, of wil je de corporatie
helpen invulling te geven aan haar
duurzaamheidsdoelstellingen? In het project
‘Meters maken’ trek je als huurdersorganisatie samen met je corporatie op om
het energiedisplay bij huurders te installeren.
Te beginnen bij minimaal 100 huurders van
één corporatie in het eerste jaar, en daarna
bij 2 tot 10% van de woningvoorraad in de
daarop volgende jaren.

Een display in elke huurwoning
Uit ervaringen van corporaties die het
energiedisplay al toepassen, blijkt dat
huurders blij worden van dit eenvoudige
hulpmiddel dat direct inzicht geeft in het

Gedegen aanpak
Er zijn verschillende momenten waarbij het
installeren van een energiedisplay bij de
huurders past. Denk aan een bezoek van een
energiecoach, ondersteuning bij energiearmoede, bij wisseling van huurder of na
woningrenovatie. Maak hierover als
huurdersorganisatie duidelijke afspraken met
de corporatie, zodat de installatie van een
energiedisplay structureel wordt
meegenomen in de plannen van de
corporatie. Een gedegen aanpak biedt ook

kansen om de samenwerking met het
regionale energieloket of de gemeente
aan te gaan.

Ontzorging
Een goede installatie van het display en een
uitleg aan de bewoner over de werking zijn
belangrijk. Dit kan gedaan worden door een
installateur of huismeester, maar ook door
een energiecoach van je huurdersorganisatie
of van de corporatie. De Woonbond biedt
hiervoor aansluitende energiecoachtrainingen. Bovendien kunnen huurders na
installatie van het display voor calamiteiten
en technische hulp terecht bij een helpdesk.

Dit project wordt financieel ondersteund
door RVO en het ministerie van BZK.

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie, bezoek dan de
projectwebsite energieengedrag.nl.
Neem contact op met de energieconsulent
van de Woonbond in jouw regio of met het
secretariaat van het Energieteam, als je de
mogelijkheden wilt verkennen om als
huurderorganisatie (samen met de
corporatie) deel te nemen aan dit project:
José Beemster, secretaresse
020 551 77 39, jbeemster@woonbond.nl

