
Hoe	  gezond	  is	  uw	  woning?	  



Programma	  

•  12.00	  uur	  	  	   	  Inloop	  &	  broodjeslunch	  
•  12.30	  uur	   	  Start	  beleidstafel	  gezonde	  woning	  

•  Spaar	  het	  Klimaat	  
•  Kennismakingsronde	  

•  12.40	  uur 	  Inleidingen,	  vragen	  en	  antwoorden	  
•  13.40	  uur 	  Experts	  aan	  het	  woord	  

•  Doeltreffendste	  aanpak?	  
•  Wie	  aan	  zet	  voor	  wat?	  
•  Wat	  gezamenlijk	  doen	  in	  2015?	  

•  13.55	  uur 	  AfsluiNng	  



“Hoe	  gezond	  is	  uw	  woning?”	  

Beleidstafel	  Spaar	  het	  Klimaat	  
29	  oktober	  2014	  
RIVM	  -‐	  Bilthoven	  



Spaar	  het	  Klimaat	  

•  De	  sNchNng	  Spaar	  het	  Klimaat	  is	  opgericht	  in	  
2005	  door	  industrie	  en	  toeleveranciers	  om	  	  
–  te	  bevorderen	  dat	  het	  grote	  potenNeel	  aan	  CO2	  
reducNe	  in	  bestaande	  woningen	  wordt	  benut,	  in	  
het	  bijzonder	  door	  isolaNe	  

•  In	  2013	  heeY	  zij	  haar	  missie	  opnieuw	  
geformuleerd:	  
–  te	  streven	  naar	  klimaatvriendelijke,	  gezonde	  en	  
comfortabele	  gebouwen	  voor	  iedereen	  	  



Visie	  
•  Spaar	  het	  Klimaat	  en	  haar	  partners	  streven	  
ernaar	  om	  met	  kennis	  de	  transiNe	  naar	  
klimaatvriendelijke,	  gezonde	  en	  comfortabele	  
gebouwen	  te	  versnellen	  

•  Spaar	  het	  Klimaat	  werkt	  nauw	  samen	  met	  
partners	  om	  eindgebruikers	  voor	  te	  lichten,	  
obstakels	  voor	  hen	  te	  signaleren	  en	  te	  
minimaliseren	  

•  Spaar	  het	  Klimaat	  onderhoudt	  een	  directe	  en	  
open	  dialoog	  met	  de	  overheid	  om	  zo	  relevante	  
regelgeving	  te	  beïnvloeden	  



Doelstelling	  

Spaar	  het	  Klimaat	  spreekt	  de	  ambiNe	  uit,	  om	  
samen	  met	  partners,	  bij	  te	  dragen	  aan	  
energiebesparing	  in	  de	  gebouwde	  omgeving,	  

– met	  een	  focus	  op	  de	  bestaande	  woningvoorraad,	  
resulterend	  in	  een	  stevige	  jaarlijkse	  reducNe	  van	  
minimaal	  1	  Mton	  aan	  broeikasgasemissies	  (CO2-‐
eq.)	  

– overeenkomend	  met	  het	  energieneutraal	  maken	  
van	  circa	  250.000	  woningen	  per	  jaar	  



Doel	  

•  Met	  kennis	  komen	  tot	  een	  breed	  gedragen	  
visie	  en	  strategie	  voor	  klimaatvriendelijke,	  
gezonde,	  comfortabele	  energiezuinige	  
woning-‐	  en	  gebouwvoorraad	  in	  2030	  
– N.b.	  Energieakkoord	  loopt	  tot	  2020,	  doelstellingen	  
2030	  door	  kabinet	  kort	  geleden	  vastgesteld	  

•  Analyseren,	  agenderen,	  creeeren	  draagvlak,	  
uitvoeren,	  evalueren	  en	  verbeteren	  



Kennismaking:	  wie	  is	  wie?	  

•  Gespreksleider:	  i.v.m.	  verkoudheid	  (vervanging)	  
•  Sprekers	  

–  Rik	  Bogers	  (RIVM)	  
–  Frans	  de	  Haas	  (De	  Haag	  en	  Partners)	  m.m.v.	  Nelleke	  
Nelis	  (VACpunt	  Wonen)	  

–  Vervangt	  Rick	  Bruins	  (Zehnder	  Groep)	  Erik	  van	  
Heuveln?	  

– Wietske	  de	  Boer	  (EBN	  CercicaNon)	  en	  Ernst	  Vuyk	  
(VOOA/Spaar	  het	  Klimaat)	  



Frank	  te	  Poel	  



Rob	  Mulder	  
Jack	  Donker	  



Hannie	  Stappers	  



Annemarije	  Tillema	  



Ginny	  Hoffman	  



Rob	  de	  Jong	  



Peter	  Koppert	  



Peter	  Tulkens	  



Ton	  Willemsen	  



Frank	  Bijdendijk	  



Experts	  

•  Specifiek	  genodigden	  voor	  deze	  beleidstafel	  



Rik	  Bogers	  



Rick	  Bruins	  



Frans	  de	  Haas	  

•  De	  Haas	  en	  Partners	  



Nelleke	  Nelis	  



Mariken	  Stolk	  



Advies	  op	  maat	  



Kees	  de	  Schipper	  



Anke	  van	  Hal	  







Onno	  van	  Rijsbergen	  



Wonen	  met	  energie	  



Anton	  Sinke	  



MijnGroeneApp	  



Cobouw 20 oktober 2014 
‘App geeft burger houvast’ 

90% van de gebruikers : 

 < 15 minuut invullen MijnGroeneApp 

90-100% werkelijkheid benaderd 
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Chris	  Bruijnes	  



Energielabelatlas	  



Evert	  de	  Ruiter	  







Cees	  Quak	  
Wietske	  de	  Boer	  



EBN	  CerNficaNon	  

•  EBN	  CerNficaNon	  is	  een	  door	  de	  Raad	  voor	  
AccreditaNe	  (RvA)	  geaccrediteerde	  
onaiankelijke	  cerNficerende	  instelling	  
opgericht	  in	  1999,	  voor	  onder	  andere	  
kwaliteitsmanagementsystemen	  volgens	  ISO	  
9001,	  14001	  en	  veiligheidsmanagement	  
systemen	  volgens	  VCA	  en	  VCU.	  



Linda	  Immink	  



Inleidingen	  
•  Rik	  Bogers	  (RIVM)	  

–  Belang	  van	  Kennisnetwerken,	  casussen	  ven3la3e	  en	  PUR	  	  

•  Frans	  de	  Haas	  (De	  Haas	  en	  partners)	  i.s.m.	  Nelleke	  Nelis	  
(VACpunt	  Wonen)	  
–  Woningchecklist	  en	  Verbouwervaringen	  

•  Rick	  Bruins	  (Zehnder	  Groep)	  
–  Alle	  woningen	  gezond	  in	  2030.	  Hoe	  doen	  we	  dat?	  

•  Wietske	  de	  Boer	  (EBN	  cerNficaNon)	  en	  Ernst	  Vuyk	  	  
–  Met	  de	  VeGeMiCo-‐meter	  kunt	  u	  naar	  huis	  



Rik	  Bogers	  
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Nieuwe	  huisvesNng	  
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PosiNe	  van	  RIVM	  
•  RIVM	  is	  een	  agentschap	  van	  VWS	  (=	  eigenaar)	  
•  grootste	  opdrachtgevers	  zijn	  ministeries	  (vnl.	  VWS,	  I&M	  en	  

EZ),	  inspecNes,	  internaNonale	  organisaNes	  (o.a.	  EU,	  VN)	  
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Politieke verantwoordelijkheid Onderzoek en uitvoering (onafhankelijk) 



KernacNviteiten	  RIVM	  

• Volksgezondheid	  

• Voeding	  

• Milieu	  

• Veiligheid	  
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Binnenmilieu	  |	  29-‐10-‐2014	   50	  



ExperNses	  binnen	  het	  RIVM	  i.r.t.	  
binnenmilieu	  

-‐  effecten	  van	  stoffen	  (oa	  sensibilisaNe,	  hormoonverstoring,	  
mutageniteit	  etc)	  

-‐  effecten	  van	  micro-‐organismen	  
-‐  blootstelling	  van	  mensen	  tgv	  emissie	  vanuit	  bouwmaterialen,	  

consumentenproducten,	  buitenlucht	  	  
-‐  risicobeoordeling	  van	  stoffen	  en	  producten	  
-‐  validaNe	  van	  intervenNes	  (centrum	  gezond	  leven)	  
-‐  signalering	  nieuwe	  risico’s	  (bv	  nanomaterialen,	  REACH,	  maar	  

ook	  signalering	  vanuit	  werknemersblootstelling)	  
-‐  governance	  (kennisnetwerken,	  -‐placorms)	  

-‐  Goede	  ervaringen,	  maar	  nog	  niet	  voor	  binnenmilieu	  
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Netwerk	  of	  placorm	  binnenmilieu	  	  
–  Belanghebbende	  parNjen	  met	  elkaar	  in	  contact	  brengen	  
–  Maatschappelijke	  dialoog	  
–  Signaleren	  vragen	  en	  zorgen	  die	  leven	  bij	  de	  belanghebbenden	  
–  Duidelijkheid	  geven	  bij	  vragen	  of	  zorgen	  
–  Kennis	  uitwisselen	  en	  verspreiden	  
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Waarom	  een	  netwerk?	  
•  Voorbeelden	  

energiebesparing:	  
balansvenNlaNe	  en	  PUR-‐
schuim	  

•  Zorgen	  over	  gezondheid	  
•  Wetenschappelijke	  

onzekerheid	  
•  Rol	  van	  de	  media	  
•  Rol	  van	  de	  burger	  
•  maatschappelijke	  onrust	  

•  Kennisnetwerk:	  snel	  reageren,	  
overlegvorm	  bestaat	  al	  
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Toekomst	  

•  Ontwikkelingen	  volgens	  GR	  
–  Ander	  gebruik	  gebouwen	  
–  Vergrijzing	  
–  Veranderingen	  buitenmilieu	  
–  Nieuwe	  stoffen,	  materialen,	  technologieën	  

•  Structureel	  binnenmilieubeleid	  ipv	  ad-‐
hocaanpak	  

•  Structurele	  monitoring	  effecten	  nieuwe	  
ontwikkelingen	  en	  technologie	  op	  het	  
binnenmilieu	  

•  Gefragmenteerd	  werkveld,	  regiefuncNe	  
bij	  één	  instanNe	  neerleggen	  
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Afnemende	  inzet	  Rijksoverheid	  

•  Brief	  staatssecretaris	  IenM:	  “De	  NAMG	  vroeg	  
aandacht	  voor	  de	  problemaNek,	  bracht	  
parNjen	  bij	  elkaar	  en	  verzamelde	  kennis	  en	  
ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  binnenmilieu	  en	  
venNlaNe.	  Nu	  zijn	  de	  par9jen	  die	  verbetering	  
in	  de	  prak9jk	  kunnen	  realiseren	  —	  
woningcorpora9es,	  bouwpar9jen,	  
gemeenten,	  scholen,	  kindercentra	  -‐	  aan	  zet.”	  

•  In	  2015	  beperkte	  inzet	  IenM	  op	  binnenmilieu	  
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Bestaande	  iniNaNeven	  
binnenmilieu	  o.a.	  

•  Kop-‐Staart	  aanpak	  (ketenbenadering)	  
– AcNeplan	  venNlaNevoorzieningen	  
nieuwbouwwoningen	  

•  GGD	  werkgroep	  binnenmilieu	  
•  ISIAQ.nl	  
•  De	  Gezonde	  School	  
•  SNchNng	  Ruimte-‐OK	  
•  Spaar	  het	  Klimaat	  
•  Kennisnetwerk	  binnenmilieu	  RIVM	  

–  Eind	  2014	  advies	  aan	  IenM	  voor	  gewijzigde	  opzet	  
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Enkele	  reacNes	  enquête	  kennisnetwerk	  binnenmilieu	  

•  Doel	  kennisnetwerk	  
– Kennis	  verzamelen,	  delen,	  verspreiden	  
– Netwerk	  alleen	  is	  niet	  voldoende.	  AansluiNng	  met	  
vraag/	  behoeYe	  doelgroepen	  is	  essenNeel	  

•  Voorwaarden	  
– Kennis	  moet	  up	  to	  date	  en	  betrouwbaar	  zijn	  
– Tijd	  nodig	  van	  deskundigen	  
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WRR	  
•  "...Er	  is	  behoeYe	  aan	  transparante	  en	  effec9eve	  
communica9e	  op	  grond	  van	  ona?ankelijke,	  
betrouwbare	  informa9e,	  waarin	  ook	  aandacht	  
wordt	  besteed	  aan	  onzekerheden	  en	  ruimte	  is	  
voor	  betrokkenheid	  vanuit	  de	  samenleving.	  Ook	  
hier	  bieden	  de	  inmiddels	  ruime	  maar	  wisselende	  
ervaringen	  aangrijpingspunten	  voor	  een	  best	  
pracNces	  benadering,	  waarbij	  in	  sommige	  
dossiers	  een	  voorhoederol	  wordt	  vervuld.	  Een	  
voorbeeld	  daarvan	  is	  het	  Kennisplacorm	  
ElektromagneNsche	  Velden	  en	  Gezondheid."	  
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Voorbeeld:	  Kennisplacorm	  EMV	  
•  RIVM,	  TNO,	  KEMA,	  GGD'en,	  Agentschap	  Telecom,	  ZonMw	  
•  GR	  adviserende	  funcNe	  
•  Wetenschapsforum	  

–  Signaleren	  en	  samenvawen	  wetenschappelijke	  ontwikkelingen	  
–  Opstellen	  kennisberichten	  
–  ReacNes	  op	  publicaNes	  

•  CommunicaNeforum	  
–  Signalering	  maatschappelijke	  vragen	  
–  Advies	  communicaNe	  

•  Klankbordgroep	  
–  Wijzen	  op	  vragen	  uit	  samenleving	  
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Welke	  parNjen?	  

•  Wetenschap	  
•  Overheid	  (naNonaal,	  regionaal,	  lokaal)	  
•  Gebruikers	  gebouwen,	  consument	  
•  WoningcorporaNes	  
•  Scholen	  
•  Bedrijfsleven	  
•  …	  
•  Verbinding	  maken	  netwerken	  binnenmilieu	  en	  
energiebesparing	  
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Netwerk	  of	  placorm	  binnenmilieu	  
–  Belanghebbende	  parNjen	  met	  elkaar	  in	  contact	  brengen	  
–  Maatschappelijke	  dialoog	  
–  Signaleren	  vragen	  en	  zorgen	  die	  leven	  bij	  de	  belanghebbenden	  
–  Duidelijkheid	  geven	  bij	  vragen	  of	  zorgen	  
–  Kennis	  uitwisselen	  en	  verspreiden	  
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Discussiepunten	  
•  Zien	  aanwezigen	  meerwaarde	  in	  een	  kennisnetwerk	  of	  –placorm?	  
•  Zo	  ja	  in	  welke	  vorm?	  
•  Bereidheid	  om	  financieel	  bij	  te	  dragen	  
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Dank	  voor	  uw	  aandacht	  

Contact	  
Rik.bogers@rivm.nl	  
030-‐2742150	  
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Rick	  Bruins	  



Welkom	  
	  

Rick	  Bruins	  
Manager	  MarkeNng	  &	  CommunicaNe	  
Zehnder	  Group	  Nederland	  BV	  
•  Spaar	  het	  Klimaat,	  29	  oktober	  2014	  

“Alle	  Woningen	  Gezond	  in	  2030”	  



67	  

Gezondheid	  staat	  al	  lang	  op	  de	  agenda.	  
De	  woningwet	  maakte	  het	  mogelijk	  om	  woningen	  “onbewoonbaar”	  te	  
verklaren.	  Het	  doel	  was	  om	  de	  bouw	  van	  gezonde	  woningen	  te	  
bevorderen.	  
	  
De	  bouwvergunning	  werd	  geïntroduceerd.	  Regels	  werden	  op	  opgesteld.	  
	  
	  



Moderne	  woningen	  zijn	  erg	  lekdicht	  
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Een	  slecht	  binnenklimaat	  is	  van	  invloed	  op	  gezondheid.	  

DALY	  =	  Disability	  Adjusted	  Life	  Years	  
(verrekening	  van	  vroegNjdige	  	  
sterYe	  en	  ziekte)	  

Scha}ng	  van	  huidige	  gezondheidseffecten	  in	  VS:	  
Verkeersongevallen	  op	  de	  weg 	   	   	  :	  4	  milli-‐DALY/p/yr	  
Binnenluchtkwaliteit	  (excl.	  SHS	  en	  radon) 	  :	  4-‐11	  milli-‐DALY/p/yr	  
Hartproblemen 	   	   	   	  :	  11	  milli-‐DALY/p/yr	  
	  

	  
Bron:	  J.M.	  Logue	  et	  al.,	  Why	  We	  Ven3late;	  LBNL-‐5093E	  

Top	  3	  dominante	  stoffen:	  	  
PM2.5,	  acroleïne,	  and	  formaldehyde	  
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De	  oplossing	  is	  eenvoudig	  
	  
Alle	  kennis,	  kunde	  en	  middelen	  zijn	  beschikbaar	  om	  een	  gezonde	  woning	  te	  
bouwen.	  	  
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De	  success	  factor	  is	  samenwerking.	  
	  
We	  gaan	  niet	  zo	  slecht	  bouwen	  als	  we	  mogen,	  maar	  zo	  goed	  als	  we	  kunnen.	  
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Bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  
	  

Rick.bruins@zehndergroup.com	  
038-‐4296914	  



Frans	  de	  Haas	  &	  Nelleke	  Nelis	  

De	  Haas	  en	  Partners	  
	  
	  
VAC	  Punt	  Wonen	  



De	  woonconsument	  verwacht	  	  
“gewoon”	  een	  gezonde	  woning	  

	  
	  

www.woningchecklist.nl	  
www.verbouwervaringen.nl	  

	  





gezondheidseffecten 
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3.3 Wintercomfort 4.3 Individuele 
regelbaarheid 
voorzieningen tegen 
zoninval en verblinding

1.4 Wering buurgeluid 2.4 Luchtafvoer kooktoestel 2.11 Schadelijke gassen in 3.4 Thermisch comfort 4.4 Verblinding

1.5 Geluidniveau installaties 
eigen woning

2.5 Filteren 
ventilatieluchttoevoor

2.12 Straling (radioactief) 3.5 Individuele 
regelbaarheid winter

4.5 Uitzicht

1.6 Wering geluid van interne 
aangrenzende 
gebruiksfuncties

2.6 Reinheid 
toevoerkanalen/ 
toevoervoorzieningen

2.13 Vocht en risico op 
allergenen

3.6 Individuele 
regelbaarheid zomer

2.14 Allergeenarme woning

1.7 Nagalmtijd 2.7 Reinheid verse 
toevoerlucht

Binnenmilieu	  in	  woningen	  NTA	  8778	  



NTA	  8778	  

•  Ontrafeling	  van	  het	  containerbegrip	  “gezond”	  
•  HarmonisaNe	  Begrippenkader	  binnenmilieu	  in	  
woningen	  

•  Eenheden	  waarin	  de	  prestaNes	  worden	  
uitgedrukt	  

•  Per	  deelaspect	  keuze	  uit	  4	  kwaliteitsniveau	  



Bewoner	  is	  de	  belanghebbende	  
	  

Van	  aanbod	  naar	  vraaggestuurd	  
Van	  one	  issue	  naar	  integraal	  

1.  Bewustwording	  (agenderen,	  informeren,	  
kennis	  ontsluiten)	  

2.  Bespreekbaar	  maken	  (begrippen,	  eenheden,	  
keuze	  in	  kwaliteitsniveaus)	  

3.  HandelingsperspecNef	  bieden	  
4.  Ervaringen	  delen	  



1 Technische staat 4,3

2 Veiligheid 5,2

3 Gezondheid en comfort 7,9

4 Gebruikskwaliteit 5,7

5 Gebruikskosten 7,6

6 Milieukwaliteit 6,9

7 Energie C 4,5

















Instrumentarium	  

•  NTA	  8778:	  Begrippenkader	  binnenmilieu	  
woningen	  (taal,	  eenheden,	  kwaliteitsniveaus)	  

•  WoningChecklist.nl	  (informeren,	  kennis	  
ontsluiten,	  prioriteiten	  stellen)	  

•  Verbouwervaringen.nl	  (ervaringen	  delen,	  
benchmark	  uitvoerders)	  

•  Producten	  en	  bedrijven	  om	  kwaliteiten	  toe	  te	  
voegen	  en	  gebreken	  te	  herstellen	  



ImplementaNe	  door	  bedrijven	  

– die	  in	  hun	  communicaNe	  met	  klanten	  aangeven	  
dat	  er	  op	  het	  gebied	  van	  kwaliteiten	  en	  
kwaliteitsniveaus	  wat	  te	  kiezen	  valt	  

– die	  het	  handelingsperspecNef	  benadrukken:	  “voor	  
elk	  gebrek	  en	  elke	  wens	  is	  een	  oplossing	  
beschikbaar”	  

– die	  de	  samenhang	  kunnen	  aangeven	  
– die	  afspraken	  willen	  maken	  over	  te	  leveren	  
prestaNe	  en	  hoe	  dat	  te	  borgen/garanderen	  

	  



Door	  overheden	  

– die	  in	  haar	  communicaNe	  benadrukt	  dat	  niveau	  
Bouwbesluit	  het	  absolute	  minimum	  is	  en	  dat	  meer	  
kwaliteit	  wordt	  aanbevolen	  

– die	  het	  handelingsperspecNef	  benadrukken:	  “voor	  
elk	  gebrek	  en	  elke	  wens	  is	  een	  oplossing	  
beschikbaar”	  

– die	  implementaNe	  van	  het	  instrumentarium	  
ondersteunt	  (demonstraNeprojecten	  en	  
publiciteit)	  



ConsumentenparNjen	  (VACpunt	  Wonen)	  	  

– die	  gebruikservaringen	  van	  consumenten	  
verzamelen	  en	  communiceren	  met	  bedrijven	  en	  
de	  overheid	  

– die	  in	  hun	  communicaNe	  met	  consumenten	  
aangeven	  dat	  er	  op	  het	  gebied	  van	  kwaliteiten	  en	  
kwaliteitsniveau	  iets	  te	  kiezen	  valt	  

– het	  instrumentarium	  beheren	  en	  voortdurend	  
actualiseren	  en	  opNmaliseren	  



Dank	  voor	  uw	  aandacht	  

•  www.dehaasenpartners.nl	  
•  070-‐7370691	  
•  frans@dehaasenpartners.nl	  

•  www.vacpuntwonen.nl	  
•  030	  261	  0475	  
•  N.nelis@vacpuntwonen.nl	  



Wietske	  de	  Boer	  en	  Ernst	  Vuyk	  



Betere	  gebouwen	  met	  de	  VeGeMiCo-‐meter	  

Wietske	  de	  Boer	  
EBN	  CercicaNon	  

	  
Ernst	  Vuyk	  

Spaar	  het	  Klimaat	  



Stelling:	  Prioriteiten	  kwaliteit	  woning	  	  

1.   Veiligheid	  voor	  medewerker	  en	  gebruiker	  
2.   Gezondheid	  voor	  medewerker	  en	  gebruiker	  
3.   Milieuverantwoord	  voor	  gebruiker	  en	  maatschappij	  
4.   Comfortabel	  voor	  gebruiker	  
	  
	  

?	  

Randvoorwaarde:	  
Kosten-‐efficient	  voor	  de	  
hele	  bouw-‐	  &	  woonketen	  
(DBFMO-‐R&R)	  
	  



(voor)stelling	  

•  Directe	  terugkoppeling	  van	  veiligheid,	  
gezondheid,	  milieu	  en	  comfort	  (VeGeMiCo)	  
aan	  de	  gebruiker	  is	  een	  noodzakelijke	  
voorwaarde	  voor	  het	  realiseren	  van	  een	  
conNnue	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
woning	  



Terugkoppeling	  is	  voorwaarde	  voor	  effect	  



MarNnez	  “Advanced	  Metering	  IniNaNves	  and	  ResidenNal	  Feedback	  
Programmes	  (ACEEE	  2010)	  

EffecNviteit	  van	  terugkoppeling	  energieverbruik	  
op	  besparing	  



Feiten	  uitrol	  ‘slimme’	  meter	  

•  Circa	  16	  miljoen	  meters	  
•  Ongeveer	  8	  miljoen	  adressen	  
•  Pilot	  eerste	  600.000	  exemplaren	  

•  Minister	  Kamp	  (EZ)	  
•  Besparing	  op	  gas:	  0,9%	  bij	  tweemaandelijks	  
kostenoverzicht	  

•  Besparing	  op	  elektriciteit:	  geen	  betrouwbare	  
uitspraken	  mogelijk.	  

”De	  effecNviteit	  wordt	  vergroot	  als	  het	  aansluit	  op	  de	  
behoeYen	  van	  individuele	  consumenten”	  



Aansluiten	  op	  behoeYen	  
voorstel:	  De	  VeGeMiCo-‐meter	  

– rook/brand,	  CO	  
– T,	  CO2,	  LV,	  stof	  en	  
straling	  

– E,	  materiaalemissies,	  
straling	  en	  VOS	  

– T,	  LV	  

(vooral	  Veiligheid)	  
(vooral	  Gezondheid)	  
	  
(vooral	  Milieu)	  
	  
(vooral	  Comfort)	  



ALARM 
	  
ER	  IS	  ROOK	  OP	  DE	  
1e	  ETAGE	  
	  
ER	  IS	  EEN	  
BRANDHAARD	  IN	  
DE	  KEUKEN	  OP	  
BEGANE	  GROND	  

VEILIGHEID	  



LET OP 
	  
Fijnstofconcentra9e	  
op	  de	  2e	  etage	  is	  
voor	  u	  te	  hoog	  
	  
Over	  10	  minuten	  is	  
het	  opgelost.	  
Hier	  	  kunt	  u	  de	  
instellingen	  wijzigen	  

GEZONDHEID	  



TIP 
	  
Milieu	  en	  Comfort	  
in	  zaal	  2	  zijn	  tot	  15	  
personen	  in	  
opNmale	  balans	  
Hier	  	  	  treY	  u	  meer	  
informaNe	  over	  de	  
kosten	  bij	  verblijf	  met	  	  
25	  personen	  

MILIEU	  &	  COMFORT	  



Sensoren	  meten	  waarden	  



Individuele	  profielen	  leveren	  
toegevoegde	  waarde	  

•  Persoonlijke	  profiel	  instellingen	  	  
–  Rol	  /	  funcNe	  (gebruiker	  –	  eigenaar	  –	  facilitair	  beheerder,	  
etc.)	  bepalen	  “need	  to	  know”	  

–  Gezondheidsrisico’s	  (handicap/beperking,	  ziekte,	  allergien,	  
etc.)	  

–  SubjecNeve	  factoren	  (temperatuur	  bijv.)	  



Stelling	  

•  De	  uitrol	  van	  de	  VeGeMiCo-‐meter	  verdient	  
hogere	  maatschappelijke	  en	  poliNeke	  
prioriteit	  dan	  de	  ‘slimme	  meter’	  voor	  gas	  en	  
elektriciteit	  



ToelichNng	  
•  Bewustwording	  bij	  de	  gebruiker	  is	  het	  grootste	  knelpunt	  in	  de	  ambiNe	  

voor	  een	  gezonde,	  comfortabele	  en	  energiezuinig	  gebouw	  
•  Om	  deze	  te	  versterken	  dient	  een	  conNnue,	  real-‐Nme	  monitoring	  als	  

verplichNng	  in	  wetgeving	  te	  worden	  opgenomen,	  zodat	  terugkoppeling	  
aan	  theoreNsche	  en	  beleidsmaNge	  instrumenten	  geen	  papieren	  Njger	  is	  
(blijY/wordt)	  en	  de	  handhaving	  onmogelijk	  wordt	  

•  De	  ervaringen	  bij	  de	  uitrol	  van	  slimme	  meters	  heeY	  geen	  zichtbaar	  effect	  
op	  energiebesparing,	  de	  belangrijkste	  oorzaak	  in	  onvoldoende	  betrekken	  
van	  integrale	  kwaliteiten	  van	  de	  binnenruimte	  voor	  de	  gebruiker	  

•  In	  het	  energie-‐akkoord	  is	  opgenomen	  het	  plan	  om	  de	  ‘slimme’	  meter	  “uit	  
te	  rollen”	  

•  ToekomsNge	  kosten	  in	  de	  gezondheidszorg	  kunnen	  efficienter	  worden	  
vermeden	  door	  problemen	  met	  binnenklimaat	  te	  voorkomen	  



CommunicaNe	  

•  Voorafgaand	  aan	  de	  installaNe	  van	  digitale	  
meters	  voor	  e-‐	  en	  g-‐	  of	  bij	  een	  isolaNeklus	  
moeten	  bewoners	  en	  gebruikers	  
geinformeerd	  worden	  over	  het	  belang	  van	  
monitoring	  van	  vegemico-‐meter	  



Voorstel	  A	  

•  Plan	  A:	  De	  introducNe	  VeGeMiCo-‐meter	  wordt	  
in	  de	  komende	  6	  jaar	  met	  de	  (verplichte)	  
digitale	  e-‐	  en	  g-‐meter	  ‘uitgerold’	  
– Voorafgaande	  aan	  de	  plaatsing	  van	  de	  digitale	  
meter	  wordt	  de	  bewoner	  geïnformeerd	  over	  nut-‐	  
en	  noodzaak	  van	  veilig,	  gezond,	  
milieuverantwoord	  en	  comfortabel	  wonen	  (en	  
meten)	  



Voorstel	  B	  

•  Plan	  B:	  Bij	  verbouwing,	  isolaNe-‐	  of	  
installaNeproject	  wordt	  de	  bewoner/gebruiker	  
geïnformeerd	  en	  ontvangt	  alNjd	  de	  
VeGeMiCo-‐app	  graNs	  bijgeleverd	  	  



Dank	  voor	  uw	  aandacht	  
	  
	  
Wietske	  de	  Boer	  
W.deboer@ebncerNficaNon.nl	  
010-‐4412018	  
	  
Ernst	  Vuyk	  
E.vuyk@spaarhetklimaat.nl	  
06-‐23254805	  



Expert	  sessie	  

1.  Welk	  product,	  concept,	  instrument	  of	  idee	  
draagt	  het	  meest	  effecNef	  bij	  aan	  het	  doel?	  

	  
(in	  2030	  alle	  woningen	  op	  niveau	  qua	  comfort,	  
gezondheid,	  klimaatvriendelijkheid,	  
energiezuinigheid)?	  
	  
onder	  welke	  randvoorwaarden	  wordt	  het	  (pas)	  
echt	  een	  succes?	  



Expert	  sessie	  (2	  en	  3)	  

2.	  Welke	  daarvan	  zou	  door	  welke	  speler	  moeten	  
worden	  opgepakt	  als	  trekker/
verantwoordelijke?	  
	  
3.	  Welke	  kunnen	  en	  moeten	  gezamenlijk	  in	  2015	  
worden	  opgepakt?	  Wie	  ontbreekt	  nog?	  



AfsluiNng	  
•  Wilt	  u	  op	  de	  hoogte	  blijven?	  
•  Mee	  gaan	  doen	  met	  NRP/Spaar	  het	  Klimaat?	  

•  Neem	  contact	  op	  met	  Ernst	  Vuyk	  (0623254805)	  

•  DocumentaNe	  ter	  ondersteuning	  van	  uw	  betoog	  inzenden	  
(binnen	  1	  week)	  

	  
•  Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  inbreng	  
•  Volgende	  beleidstafel:	  	  

•  25	  februari	  2015	  	  
•  zelfde	  Njd	  
•  andere	  plaats	  


