Zelf een inkoopactie starten
Versie 01-2021

Stappenplan
Om samen aan de slag te gaan
met verduurzamen
Als collectief energiebesparende maatregelen nemen is een slimme zet. Wanneer
u een inkoopactie start als straat, buurt, VvE of club dan kan dat een hoop geld
schelen. Bovendien is het prettig om samen de informatie in te winnen, te
vergelijken en een keuze te maken. Met dit stappenplan hopen we u op weg te
helpen met het gezamenlijk aan de slag gaan.
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Eenvoudig stappenplan inkoopactie
Deelnemers verzamelen
Hoe meer deelnemers, hoe hoger het voordeel meestal is. Maar ook met een kleine groep
loont het de moeite om gezamenlijk aan de slag te gaan. Hou er rekening mee dat
deelnemers bij elkaar krijgen tijd kost. En voor sommige mensen komt uw plan
misschien net te vroeg. Qua levensfase, de staat van hun woning of financieel. En andere
mensen hebben de maatregelen misschien al genomen. Begin dus tijdig met mensen
vertellen over uw plan en een groep bij elkaar verzamelen.

Stap 1

Breng in kaart wie er interesse heeft. Doe een peiling onder de mensen die
u wilt benaderen. Sommigen heeft u misschien direct aan boord omdat ze
er zelf al over nadachten. Bij anderen kan het gesprek voor het eerst
interesse opwekken.
Manieren om de interesse te peilen:
• Wanneer u wel vaker een praatje maakt met uw buren, ga dan eens
het gesprek aan over duurzame maatregelen, energie (en
energiekosten) besparen door het isoleren van het huis of een
andere actie.
• Breng een formulier rond waarop mensen kunnen aangeven of ze
interesse hebben, waarin en in welke mate.
• Organiseer (digitale) huiskamergesprekken, informatieavonden of
een ander type bijeenkomst over energiebesparing.
Tips:
• Vraag om e-mailadressen, dat communiceert makkelijk.
• Vraag ook meteen wie wil meedenken, meehelpen en/of wil
ondersteunen met kennis.
• Vraag ter inspiratie een huiseigenaar uit de straat of buurt die al
maatregelen heeft uitgevoerd daar enthousiast over kan vertellen
(persoonlijk of via een brief / e-mail).

Stap 2

Bepaal welke duurzame maatregel(en) u als groep wilt nemen.

Stap 3

Gaat u voor een specifieke maatregel:
• Achterhaal welk bewoners hier ook interesse in hebben.
• Zet op een rij wat daarbij de wensen van de deelnemers zijn, plus de
mogelijkheden én onmogelijkheden per individuele woning. En wat
de voorwaarden zijn van een gezamenlijke inkoopactie.
• Stel de eisen vast voor de leveranciers.
• Maak een samenvatting voor de volgende stap.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Stap 4

Bij voldoende deelnemers:
• Zoek 2-3 (lokale) leveranciers die mee willen doen.
• Laat de leveranciers een voorstel doen voor mogelijke korting en hoe
het proces op hoofdlijnen moet verlopen.
• Vraag ter vergelijking voor 1 specifieke woning een offerte bij alle
leveranciers op.
• Beoordeel en vergelijk de offertes.
• Kies met welke leverancier u verder wilt gaan.

Stap 5

Ontzorg zowel de bewoners als leverancier door als inkoopteam het proces
te helpen plannen, aansturen en bewaken.

Aandachtspunten
•
•
•

Zorg dat elke deelnemer een eigen offerte krijgt.
En laat elke bewoner zelf de opdracht aan de leverancier geven.
Hou de deelnemers betrokken. Communiceer regelmatig over het verloop van de
inkoopactie en activiteiten ook als er een tijdje geen ontwikkelingen zijn.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Voorbeeld brief / formulier algemene interessepeiling
Beste buurtgenoot,
Met meerdere buren overwegen we om <de buitenmuur, dak of vloer te isoleren /
zonnepanelen te plaatsten / een groen dak te nemen>. Bent u ook geïnteresseerd
in deze duurzame maatregel voor uw huis? Dan nodigen we u van harte uit om dit samen
met ons te doen. Zodat we niet alleen kosten (zoals het inkopen van materialen en
voorrijkosten) kunnen delen, maar ook het inwinnen van informatie, het benaderen van
leveranciers en het beoordelen van offertes in overleg kunnen doen.
Met deze brief willen we inventariseren welke buurtgenoten, waaronder u, hier ook
belangstelling heeft in <isoleren / zonnepanelen / iets anders>. Wanneer u
aangeeft dat u interesse heeft, dan is dat uiteraard vrijblijvend, u zit nergens aan vast.
Wilt u meedoen of meer weten, dan kunt u mailen naar <naam> via <mailadres> of
het in de brievenbus gooien op <adres>. Na de inventarisatie bekijken we wat er
mogelijk is qua gezamenlijk inkoopactie en hoe we dat kunnen organiseren. Zodra we
meer nieuws hebben, zullen we dat melden.
Met vriendelijke groet,
Werk/Initiatiefgroep <naam groep c.q. leden>
Tips:
•

De website www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-enbesparen geeft heldere en onafhankelijke informatie over isolatiemaatregelen.

•

Via de website www.verbeterjehuis.nl kunt u zien met welke verbeteringen u
uw type woning energiezuiniger en duurzamer kunt maken. En wat dat ongeveer
kost en oplevert.

•

Gemeente Nijkerk helpt inwoners op verschillende manieren bij het verduurzamen
van hun woning. Bij het Energieloket (henk@energieloket-nijkerk.nl) kunt u
gratis advies vragen over verduurzamen en de financiële regeling die hierbij
kunnen helpen. En er staat veel informatie op www.duurzaam-nijkerk.nl.

•

Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat nog meer informatie over subsidies en
voordelige leningen.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Voorbeeld formulier interessepeiling algemeen
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Type woning

Appartement / Tussenwoning / Hoekwoning / Vrijstaand

Bouwjaar huis

Ik ben geïnteresseerd in een eventuele gezamenlijke inkoopactie voor de volgende
isolatiemaatregelen:

□
□
□
□
□
□
□

Spouwmuur
Vloer / bodem
Binnengevel / binnenmuur
Buitengevel / buitenmuur
Dak
Ramen
Zonnepanelen

U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Inventarisatieformulier dakisolatie
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Type woning

Appartement / Tussenwoning / Hoekwoning / Vrijstaand

Bouwjaar huis
Type dak
Huidige
isolatiewaarde

Bij schuin dak

Plat / schuin

□
□
□

3-5 cm (jaren 70-80 woningen)
8 – 10 cm (jaren 90)
Anders:

Ik geef de voorkeur aan:

□
□
□

Binnenkant isoleren
Buitenkant isoleren
Afgesloten en ongebruikte zolder: zoldervloer isoleren

Globale schatting m2
Bijzonderheden
Eventuele
opmerkingen
U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Inventarisatieformulier ramen / isolerende beglazing
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Type woning

Appartement / Tussenwoning / Hoekwoning / Vrijstaand

Bouwjaar huis

Wat zijn de raamoppervlaktes:
Globale schatting

Aantal

Totaal
m2

Klein - 0,5 m2
Middelgroot - 1 m2
Groot - 5 m2
Schuifpui - 9 m2

□
□
□

Ventilatieroosters gewenst
Zwakke plekken in kozijnen (kleine plekken kunnen dan meteen bijgewerkt)
In plaats van HR++ Triple glas met nieuwe kozijnen gewenst

Eventuele opmerkingen

U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.
www.duurzaam-nijkerk.nl
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Inventarisatieformulier spouwmuurisolatie
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Type woning

Appartement / Tussenwoning / Hoekwoning / Vrijstaand

Bouwjaar huis
Dikte spouw
Spouw nageïsoleerd in
Type bestaande isolatie
Wensen m.b.t type
isolatiemateriaal
Zijn één of meer van onderstaande zaken van toepassing?
Ventileert de kruipruimte
via de spouw?
Monument?
Vochtplekken aanwezig?
Vleermuizen aanwezig?
Houtskeletbouw?
Eventuele opmerkingen

U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Inventarisatieformulier vloerisolatie
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Kruipruimte

Geen / kleiner dan 35 cm / 35-50 cm

Water in de kruipruimte?
Vloer

Hout / beton

Gegevens eventuele
bestaande isolatie
Wensen m.b.t type
isolatiemateriaal
Eventuele opmerkingen

U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.

www.duurzaam-nijkerk.nl
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Inventarisatieformulier zonnepanelen
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres
Aantal zonnepanelen
nodig
Eventuele opmerkingen

U kunt dit formulier mailen naar <mailadres> of in de brievenbus gooien op <adres>.
Het invullen van de inventarisatie verplicht u tot niets.
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