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Wie zijn wij en wat doen wij?
Toelatingseisen
Wat kunt u verwachten van ons en wat verwachten wij van u?
Sluit je aan
Bijlage 1: contract
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1. WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?

Stichting ‘Blok voor Blok Amersfoort’ (werknaam 033Energie) is het Energieloket van de
gemeente Amersfoort. Wij ontzorgen huiseigenaren bij het nemen van energiebesparende
maatregelen. Dat geldt zowel voor enkelvoudige maatregelen zoals spouwmuurisolatie en
dubbel glas als volledige renovaties tot Nul op de Meter woning. 033Energie is een digitaal
loket (www.033energie.nl) en een fysiek loket (Centrum voor Duurzaam renoveren) waar
huiseigenaren op afspraak een kort gratis adviesgesprek kunnen krijgen met één van onze
adviseurs. 033Energie organiseert bewonersavonden in wijken, betrekt huiseigenaren in
co creatie bij renovatieconcepten, neemt deel aan beurzen, organiseert acties en zet een
uitgebreid scala aan social media in om de huiseigenaar te verleiden tot het afnemen van
een onafhankelijk maatwerkadvies, offerte en uiteindelijk energiebesparende
maatregelen.
Om de huiseigenaar maximaal te ontzorgen zijn er partners betrokken zoals bouwers,
installateurs, financiers, marketeers, communicatieadviseurs en een coördinator van het
Centrum. Bedrijven die aan alle eisen voldoen nemen deel als bedrijf dat enkelvoudige
maatregelen levert of ze zijn aangesloten bij één van de tien productmarktcombinaties die
per woningtype en wijk NOM renovaties leveren.
Het stichtingsbestuur heeft 5 deelnemers die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van alle
huidige ca 40 deelnemers. Dit consortium komt 4 maal per jaar in vergadering bijeen
waarin de stand van zaken, voorgang projecten en resultaten worden besproken.
033Energie wordt ondersteund door een projectleider, marketeer, communicatieadviseur
en coördinator Centrum voor Duurzaam Renoveren die allen (parttime) werken aan het
realiseren van de afgesproken resultaten.
033Energie krijgt subsidie voor haar werkzaamheden van Economic Board Utrecht,
gemeente Amersfoort en de VNG. Daaraan is een doelstelling gekoppeld om voor 2020
2.000 woningen NOM te renoveren. Per 1 januari 2017 worden in samenwerking met de
regio’s Eemland en Gooi en Vechtstreek (12 gemeenten) nieuwe 2 jarige projecten
opgestart voor VvE’s jaren 30, jaren 70 en jaren 90 woningen. Voor 2020 moet 033Energie
en het Energieloket volledig zelfstandig functioneren.
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2. TOELATINGSEISEN

Om officieel lid te kunnen worden van 033Energie, dient uw bedrijf aan enkele voorwaarden
te voldoen. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeente
Amersfoort en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wanneer het bedrijf hier niet aan
voldoet, kunnen wij u helaas niet bij onze organisatie betrekken. Onderstaand vindt u, per
type bedrijf, de toelatingseisen waar het bedrijf aan dient te voldoen.
Uitvoerende bouw
Lid van Bouwend Nederland en aangesloten bij Bouwgarant of Woningborg.

Installateurs
Lidmaatschap UNETO-VNI met relevante erkenning;
Relevante BRL en ISO-certificeringen;
Aangesloten bij Holland Solar met Zonnekeur

Isolatiebedrijven
Gecertificeerd door SKG-IKOB;
Insula Certificaat

Schilders/glaszettters
Erkenning door Stichting AF/GBO glascertificaat
Energieadviseurs
BRL 9500-00-01 en 02 gekwalificeerd;
Bewijs van vakbekwaamheid EPA-adviseur
BRL 8010 gecertificeerd (ventilatie prestatiekeuringen);
Infrarood volgens level 1 NEN 13187 (infraroodmetingen);
Na-isolatie knelpunten beoordelen volgens NEN EN-ISO13788;
Gefertificeerd nZEB-tool expert (Passiefhuisbouw planner/expert)

Financieel adviseurs
Certificaat Erkend Financieel Adviseur (SEH)

Makelaars
Lidmaatschap beroepsorganisatie

4

3. WAT KUNT U VERWACHTEN VAN ONS EN WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Wanneer u bent aangesloten bij 033Energie, zijn er verschillende diensten en mogelijkheden
die wij u aanbieden en waar u gebruik van kunt maken, namelijk:
-

-

-

-

-

Vermelding op onze website als partner (logo, gegevens etc.);
Iedere maand een interne nieuwsbrief;
Vier keer per jaar organiseren wij een consortium bijeenkomst. Hierbij
bespreken/presenteren we de voortgang van onze projecten en introduceren we
mogelijke nieuwe projecten. Aansluitend is er vaak een lunch of netwerkborrel waar
u met verschillende partijen in gesprek kunt;
U heeft de mogelijkheid het Centrum voor Duurzaam Renoveren gratis te reserveren,
met een maximum aantal van drie dagdelen per jaar. Dit kan bijvoorbeeld voor
vergaderingen of bijeenkomsten mits deze met duurzaam renoveren te maken
hebben;
Producten die uw bedrijf aanbiedt, kunnen wij (in overleg) ‘showen’ in het Centrum
voor Duurzaam Renoveren;
Aanvragen bij 033Energie, sturen wij door als lead wanneer deze aansluiten bij uw
bedrijf;
Wij ontwikkelen een regionaal educatie, opleiding en trainingsprogramma, dat
bestaat uit presentaties, opleidingen en trainingen. U kunt daaraan deelnemen. Voor
sommige onderdelen geldt een eigen bijdrage.
Wij hebben een innovatieteam van studenten en vaste afspraken met MBO en HBO
opleidingen. U kunt bij ons een verzoek plaatsen voor een student mits die aan de
slag gaat met NOM renoveren;
Wij organiseren wekelijkse wijkcampagnes. Voor zover op u van toepassing kunt u
daaraan deelnemen.

Wij als 033Energie doen ons best aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen. Het aantal
nieuwsbrieven en consortiumbijeenkomsten kunnen echter door welke omstandigheden dan ook, afwijken van
de hierboven genoemde aantallen. Hier kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld.
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Voor de diensten en mogelijkheden die wij u aanbieden, vragen wij ook een bepaalde inzet
van u, namelijk:
-

Betrouwbaarheid en professionaliteit richting onze klanten;
Verslaglegging per doorgestuurde lead:
a) Is er een afspraak met de mensen gemaakt?
b) Is er een offerte?
c) Heeft het tot uitvoering geleidt?
d) Het af labelen voor en na het treffen van maatregelen, dienen door u zelf te
worden aangevraagd en ingediend.
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4. SLUIT JE AAN

Lid worden van 033Energie? Dat kan!
Voor de diensten die wij aanbieden, vragen wij een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van dit
bedrag, is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Zoals eerder aangegeven, krijgen jullie
leads van ons. Het eerste jaar zijn deze leads gratis. Wanneer er na een jaar door beide
partijen wordt besloten de samenwerking voort te zetten, zullen wij per lead ook een x
bedrag rekenen. Onderstaande prijzen zijn de prijzen voor het eerste jaar:

Prijzen
Aantal werknemers bedrijf

Kosten per jaar

1 tot 2

€ 800,00

3 tot 10

€ 1200,00

10 of meer

€ 1500,00
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