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Energiecoach Heiloo Energie 

Onze missie 

De inwoners van Heiloo helpen en enthousiasmeren bij het nemen van de juiste 
beslissingen om hun huis te verduurzamen.  De Energiecoach dient als vraagbaak en helpt 
bij de eerste of de vervolgstappen voor het verduurzamen van de woning, conform het 
concept Trias Energetica. De Energiecoach richt zich uitsluitend op het belang en de wensen 
van de bewoner. 

 

Er komt de komende jaren heel veel af op de inwoners van Heiloo, als huiseigenaar of als 
huurder. Er is een klimaatakkoord tot stand gekomen dat na allerlei doorrekeningen en 
politieke besluitvorming in de zomer van 2019 definitief wordt.  Wat heeft het 
klimaatakkoord voor consequenties voor u als inwoner van Heiloo? De energieprijzen zijn 
door het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen en de subsidiering van duurzame 
energie sterk gestegen. Een ontwikkeling die zal doorzetten. Welke maatregelen kunt u zelf 
nemen om dit effect te verzachten, zonder afbreuk te doen aan comfort en tevens een 
bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland? 

Om u daarbij te helpen heeft de vereniging Heiloo Energie de Energiecoach in het leven 
geroepen. Dit is een dienst die door vrijwilligers uit Heiloo wordt uitgevoerd. Zij hebben 
daartoe een trainingstraject doorlopen bij het trainingsinstituut HOOM. De Energiecoach 
voert deze dienst uit door in de vorm van een gesprek met u een z.g. Quickscan 
energiebesparing uit te voeren.  De coach stelt zich voorafgaande het gesprek op de hoogte 
van de locatie, de bouwtechnische aspecten en het energieverbruik van uw woning.  

Bij het nemen van besparingsmaatregelen volgen wij het concept Trias Energetica. In 
volgorde van prioriteit: 

1. Het beperken van energiegebruik en verspilling van grondstoffen (aanbrengen 
isolatie, efficiëntere verwarmingsinstallatie en huishoudelijke apparatuur). 

2. Maximaal gebruik van duurzame bronnen (zelf energie opwekken door zonnepanelen 
of zonnecollectoren). 

3. Voor het resterende energieverbruik efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen 
(lage temperatuurverwarming, warmtepomp). 

  



 

 

 
 

 
 

Versie: 24-04-2019   
 

Tijdens het gesprek spreekt u uw wensen uit met betrekking tot energiebesparing en 
comfort. De Energiecoach stelt vragen, maar luistert vooral en geeft voor- en nadelen van de 
oplossingsrichtingen aan. Dat kunnen eenvoudige ingrepen zijn die op korte termijn 
doorgevoerd kunnen worden of meer omvattende zaken voor de langere termijn. De coach 
maakt notities en verwerkt dit in een verslag dat u binnen twee weken ontvangt. Met uw 
instemming leggen wij het verslag en eventuele aanvullende documenten vast in een 
dossier. Dit dossier is voor u in te zien. 

De financiële consequenties van de maatregelen worden globaal aangegeven. Voor exacte 
berekeningen en verificatie van de maatregelen dient u zelf een specialist in te schakelen. De 
Energiecoach blijft beschikbaar om u daarbij te helpen.  

Voor de gewenste maatregelen verwijzen we u naar adviseurs of bedrijven (lokaal of 
regionaal) of kunt u informatie inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket.  
Na ongeveer 6 weken neemt de Energiecoach contact met u op om te informeren naar de 
voortgang en om eventuele vervolgacties af te spreken. Daarna wordt het dossier gesloten. 


