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Voorwoord 
Met genoegen bieden we u hierbij het bestuursverslag aan van de Stichting Energie Zeist. 
Het bestuur is zeer tevreden met de resultaten en impact die we hebben gerealiseerd in 
2017. Door de inhuurkrachten, betrokken vrijwilligers, partners en het bestuur zelf, is er hard 
aan getrokken en veel energie in gestoken om dit te bereiken. En daar zijn we trots op. SEZ 
levert met haar versnellingsaanpak een concrete en zichtbare bijdrage aan het 
verduurzamen van de bestaande woningen in Zeist. Onze activiteiten zijn ook relevant: Uit 
de enquête van Samen Duurzaam Zeist die eind 2017 door ongeveer 1500 inwoners is 
ingevuld, staan energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie boven aan 
het wensen lijstje.  
 
Het bereik en de naamsbekendheid van Mijn Groene Huis groeit. Mijn Groene Huis is voor 
huiseigenaren en VvE’s een logisch startpunt voor een oriëntatie op energiebesparende- en 
opwek maatregelen en integrale oplossingen. Ook slagen wij erin om in samenwerking met 
aanbiedende partijen een goed aanbod neer te leggen, waardoor huiseigenaren ook met 
vertrouwen de volgende stap nemen. Dit onderstreept het succes van onze aanpak die 
gericht is op het ontzorgen van de woningbezitters.  
 
27 februari 2018,  
Bestuur Stichting Energie Zeist. 
 
 
 

Stichting Energie Zeist / Mijn Groene Huis 
 
In juli 2015 heeft de gemeente via een raadsvoorstel budget beschikbaar gesteld voor een 
periode van drie jaar om de bestaande particuliere huizen te verduurzamen. In februari 2016 
is een raadsinformatieavond gehouden waarbij is toegelicht dat tussen de gemeente en de 
vanaf dat moment beoogde Stichting een subsidieverhouding zou zijn waarbij de gemeente 
meer op afstand staat. 
 
Op 3 mei 2016 is de Stichting Energie Zeist (SEZ) opgericht als onafhankelijke stichting 
waarin de activiteiten van het Samenwerkingsverband zijn gebundeld. De doelstelling van 
SEZ is het versnellen van het transitieproces om Zeist te verduurzamen. De Stichting heeft 
een focus op de activiteiten voor de particuliere bestaande woningbouw die worden 
uitgevoerd onder het label Mijn Groene Huis. Met haar versnellingsaanpak en activiteiten 
draagt SEZ ook actief bij aan een Klimaatneutraal Zeist in 2030.  
 
 

Bezetting Stichting Energie Zeist  
De energieambassadeurs zijn het gezicht van Mijn Groene Huis in de wijken. Gemiddeld 
waren er in 2017 20 vrijwilligers actief voor Mijn Groene Huis in de rol van Energie 
ambassadeur. In 2017 was de rol van vrijwilligers coördinator vacant. Inmiddels hebben wij 
Erik de Wit bereidt gevonden deze rol op te pakken.  
Onze energie ambassadeurs zijn actief in de volgende wijken: Couwenhoven , 
Pedagogenbuurt, Hoge Dennen/Kerckebosch, Austerlitz, Valkenbosch, Dichterswijk, 
Patijnpark en Centrum.  
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De bezetting van het informatiepunt Mijn Groene Huis wordt drie middagen per week 
ingevuld met gemiddeld veertien vrijwilligers 
 
In 2017 werd het bestuur van SEZ gevormd door:  

- Evelien Raap, voorzitter. Oud-stuurgroep lid WattsNext en voorzitter Coöperatie 
SpoorZon 

- Marius Keij, secretaris. Bestuur bewonersvereniging Hoge Dennen en oud-
bestuurder D66, afdeling Zeist.  

- Reinier Pijnenburg, penningmeester. Ondernemer (Energie Centrum Zeist, 
Energiekantoor). 

- Wilma Klaren, lid met portefeuille marketing en communicatie en als professional 
nauw betrokken bij projecten rond verduurzamen bestaande woningvoorraad.  

 
De Stichting had in 2017 twee professionele krachten die op parttime basis zorgen voor 
continuïteit en een professionele en efficiënte uitvoering van de SEZ en de Mijn Groene Huis 
activiteiten. Vanaf maart 2017 zorgt Annemiek Verstappen voor de communicatie via onze 
online- en offline kanalen en is Arnout van Dijk actief in de rol van Algemeen Coördinator.  
Henk Sikma wordt door SEZ ingehuurd als onafhankelijk adviseur in het kader van de 
campagnes. Sinds november 2017 is bestuurslid Reinier Pijnenburg projectleider voor de 
projecten Couwenhoven Duurzaam en Pedagogenbuurt Duurzaam. Beiden projecten 
worden in samenwerking met de Natuur en Milieu Federatie Utrecht uitgevoerd.  

Uitvoering 2017 
Hieronder een overzicht van de zaken die in 2017 zijn gerealiseerd. We zijn er trots op dat 
zoveel is gerealiseerd, maar dat vraagt naast de betaalde inzet veel tijd en energie van de 
betrokkenen. We hebben een inschatting gemaakt van het aantal vrijwilligersuren die 
vrijwilligers, bestuursleden, coördinatoren en partners in het afgelopen jaar in SEZ / Mijn 
Groene Huis hebben gestoken. Bij elkaar schatten wij dat in op minimaal  2.500 vrijwillige 
uren. Daarnaast heeft SEZ ook actief bijgedragen aan Pijler 1 van de Brede Milieu Visie en 
aan diverse werkgroepen actieve bijdrage geleverd (projecten binnen Pijler 1, organisatie 
van bijeenkomsten, werkgroepen voor gehele BMV). Ook heeft SEZ zich ingezet om de BMV 
bij haar achterban, inwoners van Zeist, bekend te maken en mensen actief te betrekken.  

Basis op orde  
Leidraad voor interne organisatie is transparantie, efficiency, kennisdelen en 
overdraagbaarheid. In 2017 hebben we de vruchten kunnen plukken van de goede lopende 
interne organisatie die in 2016 is neergezet.  
 
De formats van de campagnes zijn verder geoptimaliseerd op basis van de ervaringen van 
de voorgaande campagnes. Er is dus een duidelijke verschuiving zichtbaar van tijd en 
energie steken in de ontwikkeling van campagnes naar een gestandaardiseerde en efficiënte 
uitvoering. Hierdoor is er meer ruimte om initiatieven van inwoners/ buurten te ondersteunen, 
nieuwe projecten op te zetten en bestaande campagnes te versterken door bijvoorbeeld 
meer communicatie.  
 
De “Code of conduct” vrijwilligers en samenwerkingsovereenkomst partners is nog niet 
afgerond en voor eerste kwartaal 2018 op de agenda. 
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Sponsoring en partners  
 
Stichting Energie Zeist werkt samen met diverse maatschappelijke partners (Samen 
DuurZaam Zeist, Samen voor Zeist, wijk-en buurtverenigingen) en het regionale 
energieloket. De NMU is voor ons een belangrijke kennispartner en we werken samen in de 
ontwikkeling en uitvoering van de versnellingsaanpak Couwenhoven Duurzaam en 
Pedagogenbuurt Duurzaam. Daarnaast doet SEZ mee aan de Community of Practice (CoP) 
die vanuit de NMU wordt getrokken. In de CoP wordt kennis en ervaring uitgewisseld met 
lokale energie initiatieven uit de regio. Hier worden ook 1:1 contacten mee onderhouden.   
 
SEZ is partner van Samen voor Zeist en via deze weg zoeken wij naar zinvolle matches met 
bedrijven.  
 
De volgende bedrijven hebben in 2017 SEZ financieel of in natura gesponsord 
(informatiepunt, bijeenkomsten, locatie, producten, tijd en kennis) 

- Gemeente Zeist 
- Rabobank  
- Van de Bunt Isolatietechniek 
- Klusklus.nl 
- Green Recovery 
- Speedcomfort 
- EnergieTechniek Zeist 
- Energie Centrum Zeist 
- Oxiwaterjet.eu 
- Stedin 
- IMI Heimeyer 
- Natuur en Milieufederatie Utrecht 
- U-Thuis 
- Eco Concepts 
- Rescued 

 

Energie ambassadeurs 
In 2017 bestond het netwerk van Energie ambassadeurs gemiddeld uit 20 vrijwilligers, 
waarvan een deel zich inzet voor het uitvoeren van warmtescans en veertien vrijwilligers 
draaien de diensten in het Mijn Groene Huis Informatiepunt. Daarnaast ondersteunen de 
energie ambassadeurs initiatieven in de wijken, campagnes en de projecten in 
Couwenhoven en de Pedagogenbuurt.   
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In 2017 heeft de werving beperkt aandacht gekregen omdat de vrijwilligers coördinator rol 
niet was ingevuld. Via de vrijwilligers markt op 30 september en diverse oproepen hebben wij 
ingezet op de werving van nieuwe vrijwilligers. Dit heeft niks opgeleverd. Voor ons blijkt het 
goed te werken om tijdens bijeenkomsten bezoekers aan te spreken en te interesseren voor 
het energie ambassadeurs schap en via via vrijwilligers aan ons te binden.  
 
We hebben ook echt iets te bieden vanuit SEZ. Een leuke groep vrijwilligers met diverse 
achtergronden en expertise. Vanuit SEZ wordt ook geïnvesteerd in kennisontwikkeling en  
trainingen gefaciliteerd. Hierbij wordt ook samengewerkt met omliggende gemeenten. In 
2017 hebben energie ambassadeurs de warmtescan training gevolgd en is er ook een 
training gegeven over de aanpak voor het verduurzamen van een huis.  

Marketing en Communicatie  
In 2017 is de marketing en communicatie aanpak verbeterd. Op basis van de ervaringen 
hebben wij beter inzicht gekregen in wat wel en wat niet werkt, wat de effecten zijn etc. De 
communicatie is ook planmatiger aangepakt en online kanalen worden actiever benut om het 
bereik te vergroten. In de zomer is de website aangepast, waarbij de klantreis als startpunt 
geldt. Via google analytics worden nu ook de statistieken bijgehouden van het bezoek op de 
website. Een conclusie: hoe actiever (berichten online en in pers, campagnes,) hoe hoger 
het bezoek aan de website.  
 
De SEZ campagnes en activiteiten krijgen ook regelmatig aandacht in de lokale pers en de 
gemeentelijke nieuwsbrief Duurzaam Zeist.  
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Website: www.mijngroenehuis.nu  
Facebook: www.facebook.com/mijngroenehuis  
 
 

 

Format en aanpak campagnes 
Het format van de campagnes van Mijn Groene Huis is gericht op het ontzorgen van 
woningeigenaren door middel van inzet van een onafhankelijke expert die huisbezoeken 
aflegt en huiseigenaren adviseert over de te nemen maatregelen. SEZ maakt collectieve 
prijsafspraken per maatregel met aanbiedende partijen, bij voorkeur lokale aanbieder. Prijzen 
liggen gemiddeld 20-30% onder de marktprijs en per aangeboden maatregel wordt een 
leverancier geselecteerd. Uiteraard zijn de huiseigenaren vrij om met een leverancier naar 
keuze in zee te gaan. Voor SEZ zit er een klein stukje verdienmodel in. SEZ krijgt een 
percentage over de opdracht om de kosten van de campagne te dekken. Hierover wordt 
transparant gecommuniceerd in de campagne flyers richting huiseigenaren.  
 
In de uitvoering werkt SEZ wijkgericht, houdt rekening met specifieke behoeften van 
wijkbewoners en werkt bij voorkeur samen met de wijkvereniging. In de wijken worden 
bijeenkomsten georganiseerd, geflyerd in de wijk (mailing) en de campagne wordt 
ondersteund met algemene bijeenkomsten vanuit Mijn Groene Huis.  
 
Veel aandacht wordt besteed aan slimme communicatie rondom de campagnes die gericht is 
op het activeren van de huiseigenaren.  
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Resultaten activatiecampagnes  
 
Met de activiteiten, bijdragen, informatiepunt en campagnes draagt Mijn Groene Huis bij aan 
meer bewustwording en stimuleert dat huiseigenaren maatregelen nemen. Vaak 
enkelvoudig, maar ook steeds vaker meervoudige maatregelen. Door actieve communicatie, 
huis-aan-huis brieven en het informatiepunt groeit het bereik en de naamsbekendheid. Uit 
ervaring en vervolgcontact blijkt dat huiseigenaren na voorlichting door Mijn Groene Huis 
worden aangezet om stappen te ondernemen. Via deelname aan mijn Groene huis, zelf 
klussen, contracteren een andere aanbieder of huiseigenaren besluiten op een later moment 
maatregelen uit te voeren.  
 
Wij hebben zicht op de maatregelen die via Mijn Groene worden genomen en hebben die 
hieronder door vertaald in de direct herleidbare resultaten. Onze inschatting is dat de 
werkelijke impact 30-40% hoger ligt.  
 
 
Heel Zeist Isoleert isolatie campagne (spouw, bodem, vloer en glas) 
 
Q1 afronding isolatie campagne (start Q4 2016) 
Resultaat: 100 isolatie maatregelen.  
De conversie van offerte uitbrengen naar aanleiding van het bezoek van de onafhankelijk 
adviseur naar een getekende opdracht is 40% .  
 
Er zijn drie informatie bijeenkomsten georganiseerd in Austerlitz, Hoge Dennen en het 
Gemeentehuis en een huiskamer bijeenkomst bij Wethouder Johan Varkevisser. 
 
 
Q4 Start isolatiecampagne Heel Zeist Isoleert (campagne loopt tot maart 2018) 
 
De campagne is gestart tijdens de Duurzame markt op 10 oktober in het gemeente huis. Er 
zijn drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in Theater Egeling, Den Dolder en in het 
Gemeentehuis.   
 

 
 
 
Resultaten Heel Zeist Isoleert campagnes:  

• Ca. 220 bezoekers op informatieavonden 
• 170 adressen zijn bezocht door de onafhankelijk adviseur. Waarvan 2 VvE’s 
• 103 hebben deelgenomen/opdracht gegeven waarvan 2 VvE’s. 
• 1275 m2 vloer is geïsoleerd 
• 290 m2 bodem 
• 5560 m2 spouwmuur 
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• Samen levert dat volgens Milieu Centraal een besparing op van ongeveer 56.000 m3 
gas per jaar (ca. € 36.000) en een beperking van de CO2 uitstoot van 99.000 kg.  

• Inwoners hebben ongeveer € 125.000 in isolatie geïnvesteerd.  
 

 
 
 
 
Q2 Zon op Zeist campagne (Zon PV).  
Deze campagne is gericht op de individuele huiseigenaren.  
Resultaat: 65 opdrachten voor de installatie van zon pv, de conversie van offerte naar 
opdracht was conversie 70%   
Tijdens deze campagne zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd in het Gemeentehuis, in 
Den Dolder (Green Recovery) en Mijn Groene Huis.  
 

 
 
Een vraag die veelvuldig werd gesteld, betrof deelname aan een collectief zonneproject 
omdat huiseigenaren geen zonnepanelen op het eigen dak konden of wilden leggen. Dit 
wordt meegenomen in het plan voor 2018 (postcoderoos project).  
 
 
Direct herleidbare resultaten van de Zon op Zeist campagne: 

• Zo’n 90+ bezoekers via informatieavonden voorgelicht 
• Daarvan hebben 76 bezoekers een adviesbezoek aangevraagd 
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• Daarvan hebben 40 huishouden via de Zon op Zeist campagne opdracht gegeven.  
• Totaal zijn er 415 panelen geïnstalleerd 
• En wordt er 117.500 kWh opgewekt (indicatief) 
• Dit komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 39 gezinnen (bron: Milieu 

Centraal) 
• En levert een reductie op van 41.750 kg CO2 per jaar (bron: Milieu Centraal, in geld 

een besparing van ca. € 20.000) 
• Inwoners hebben bij benadering € 135.000 geïnvesteerd.  

 

 

 

Bijdragen en samenwerkingen 
• SEZ is vanaf voorjaar 2017 betrokken bij de ontwikkeling van het Energieplan dat 

binnen Samen Duurzaam Zeist wordt vormgegeven en sluit aan op de communicatie. 
Zo kunnen we de initiatieven over en weer versterken.  

• Samenwerking met het Regionaal Energie Loket in de vorige opzet (Bleeve) kwam 
niet van de grond omdat het verdienmodel schuurde. Met de komst van het nieuwe 
loket jouhuisslimmer.nl zien wij meer aanknopingspunten voor samenwerking en is dit 
vanaf de start in gang gezet.  

• SEZ geeft feedback aan de gemeente: waar zitten knelpunten, waar lopen bewoners 
tegen aan en wat zouden oplossingen kunnen zijn.  
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Informatiepunt Mijn Groene Huis  
SEZ heeft in samenwerking met de Rabobank het informatiepunt Mijn Groene Huis 
gerealiseerd in de Meester de Klerkstraat. Hier wordt informatie verstrekt door vrijwilligers en 
bewoners op weg geholpen. De face-2-face gesprekken zijn belangrijke contact momenten 
met inwoners en worden zeer op prijs gesteld door bezoekers.  
 
Het informatiepunt is drie middagen per week open. Goed geïnstrueerde 
energieambassadeurs staan bezoeker te woord en geven advies over mogelijke 
vervolgstappen. Daarnaast zijn er spreekuren gehouden door specialisten, zoals Peter de 
Wit van de monumentencommissie, en onze eigen experts op het vlak van isolatie.  
 

 
 
De ruimte is ingericht met meubels en aankleding van Zeister bedrijven. Verschillende 
leveranciers tonen materialen en producten en betalen een bijdrage aan SEZ in de kosten 
van het informatiepunt. In het najaar is het winkel interieur aangepast  zodat dit beter het 
Mijn Groene Huis concept ondersteunt en duidelijker voor bezoekers is wat ze hier kunnen 
vinden.  
 
Wat het afgelopen jaar opvalt is dat bezoeker met gerichte vragen komen en ook met 
specifieke wensen zoals: hoe kom ik van het aardgas af? Wij volgens deze trends en spelen 
daar in onze campagnes op in.  
  
In 2017 was het Informatiepunt 47 weken open geweest en hebben wij ongeveer 600 
bezoekers ontvangen. Gemiddeld zo’n 12 per week.  
 
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer van Energie Café 
(over onderwerpen als je huis verkopen met een hoger energielabel, verduurzamen van 
woning uit 1910, zonnepanelen) en een CV-optimalisatie bijeenkomst.   
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Versnellingsaanpak Couwenhoven en Pedagogenbuurt 
 
SEZ heeft in 2016 samen met de gemeente Zeist en de NMU een voorstel ingediend via U-
Thuis bij de VNG voor ‘versnellingsaanpak’-subsidie.  
 
Het project houdt in dat we samen met inwoners de wensen in kaart brengen en een 
menukaart van (integrale) maatregelen ontwikkelen in samenwerking met aanbiedende 
partijen. Doel is om meerdere labelstappen te realiseren met deze innovatieve 
versnellingsaanpak. Als deze aanpak succesvol is, kan deze ook naar andere wijken worden 
gekopieerd.  
 
Het project in Couwenhoven wordt uitgevoerd door Mijn Groene Huis onder de noemer 
Couwenhoven Duurzaam. In  2017 is ook een start gemaakt met het kopiëren van deze 
aanpak naar de Pedagogenbuurt in samenwerking met de wijkvereniging. Dit project heet 
Pedagogenbuurt Duurzaam. Deze projecten staan los van de subsidie die SEZ van de 
gemeente ontvangt, maar versterken wel de activiteiten en bekendheid van Mijn Groene 
Huis.   
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Enkele conclusies over 2017 
 
Eind 2017 heeft het bestuur met enkele energie ambassadeurs in een sessie het afgelopen 
jaar geëvalueerd en de plannen voor 2018 ingevuld. Hieronder enkele bevindingen.  
 
SEZ / Mijn Groene Huis is ver met de versnellingsaanpak en heeft oplossingen voor punten 
(hoe werk je samen met de aanbod kant, hoe behoudt je je onafhankelijkheid, 
verdienmodellen, financiering etc) waar andere initiatieven nog zoekende zijn. De 
samenwerking met de aanbiedende partijen is hier heel belangrijk in. Voor 2018 zullen wij 
ons richten op het nog slimmer organiseren van de versnelling om meer huiseigenaren 
verder te helpen en te ondersteunen.  
 
  
Wat ging goed Wat kan beter 

• Grote inzet en betrokkenheid van 
iedereen 

• Veel uitgevoerde maatregelen  
• Hoge conversie acties  
• Communicatie middelen op orde 
• Kwaliteit dienstverlening is goed   
• Informatiepunt interieur vernieuwd 

en bezoekers aantallen stabiel  
• Ontzorgen: dit werkt goed en wij zijn 

ver met onze aanpak vergeleken 
met andere projecten.  

• Vraag & aanbod communiceert met 
elkaar 

• Veel face-2-face contacten 
• Interne organisatie goed op orde 

(processen, administratie)  
 

• Meer inhoudelijke training Energie 
ambassadeurs (concepten etc.)  

• Doorverwijzen naar aanbod zijde 
• Bekendheid Mijn Groene Huis. Moet 

Top of mind zijn bij alle 
huiseigenaren die iets willen doen 
met energie besparende 
maatregelen.  

• Netwerk vergroten en inzetten als 
kanaal (wijkvereniging, sportclubs 
bedrijven zoals Triodos, PGGM etc) 

• Meer versnelling realiseren 
• Integrale aanpak voor meervoudige 

maatregelen aanbieden. Vraag is er!   
• Meer bezoekers Informatiepunt 
• Extra co-financiering projecten 
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Bijlage 1 Verlies & Winst rekening over 2017 en de toelichting  
 
 
 


