
Resultaten uit monitoring: 

BEWONERSERVARINGEN EN 
MEETRESULTATEN 
NUL OP DE METER 
IN TILBURG



In dit document delen we de resultaten verkregen uit monitoring en enquête-data met betrekking tot 18 Nul op 
de Meter woningen in Tilburg. De verkregen data zijn in opdracht van Energiesprong / Stroomversnelling door 
RIGO en TNO geanalyseerd met ondersteuning van Van Beek. Uit de resultaten kan iedereen die bezig is met Nul 
op de Meter, lessen trekken voor andere Nul op de Meter projecten. 

Opvallend: proces ontevreden, eindresultaat een 7,3! 

Consortium bouwers: Ballast Nedam, Schouten 
Techniek, Ursem Modulaire Bouwsystemen en De 
Loods architecten.
Woningcorporatie: Tiwos
Locatie: Tilburg

Het concept
Schouten Techniek heeft samen met Ballast 
Nedam, Ursem modulaire bouwsystemen en 
De Loods architecten een Nul op de Meter 
renovatieconcept ontwikkeld. De woningen zijn 
voorzien van prefab gevel-elementen, een nieuw 
dak en vloerisolatie. Ook is de schil verbeterd en 
zijn de huizen uitgerust met de “energy comfort 
SKID”. De SKID bestaat uit een balansventilatie 
met warmteterugwinning, warmtepomp, boiler, 
regelkast, monitoringssysteem en een omvormer 
voor zonnestroom.

De toegepaste maatregelen dienen ervoor te zorgen 
dat bewoners na de renovatie geen energierekening 
meer hebben. De woning wekt alle energie die nodig 
is voor tapwater, verwarming en huishoudelijk 
gebruik, zelf op. Door de snelle montage kunnen  
bewoners tijdens de werkzaamheden thuis blijven 
wonen. 

De gasaansluiting vervalt, dus bewoners koken na 
de renovatie elektrisch. Via een website kunnen zij  
zien hoeveel energie er opgewekt en verbruikt wordt 
en of ze op koers liggen voor Nul op de Meter. 
Door het ontbreken van tocht, minder geluid van 
buiten en een constante kamertemperatuur, neemt 
het woongenot toe. In de zomer wordt opwarming 
beperkt door het inblazen van koele lucht.

Het project: 18 sociale huurwoningen naar Nul op de Meter
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Figuur 1: Aandeel bewoners dat minder dan tevreden is met (onderdelen van) het project (eerste meting).
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1. BEWONERSOORDELEN
De 18 woningen zijn in bewoonde staat gerenoveerd 
naar een Nul op de Meter woning. Zowel de binnen- 
als buitenkant van de woningen zijn aangepakt. In 
het najaar van 2015 – twee maanden na de renovatie 
– zijn de bewoners van 16 woningen door TIWOS 
geïnterviewd (telefonisch). Na de winter is nog een 
tweede meting gedaan. Hieraan werkten bewoners van 
10 woningen mee. 1

De beoordelingen van de bewoners over de 
uitvoering van de renovatie zijn niet gunstig. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat zij direct na af loop 
gaven aan het totale project was een 4,8. Dat is 
een beduidend slechtere score dan gebruikelijk bij 
onderhoudsprojecten (7,2). Het gaat hier dan ook om 
een pilot project dat een stuk ingrijpender is dan een 
reguliere renovatie. De ontevredenheid heeft met name 
te maken met de aspecten ‘planning’ en ‘het nakomen 
van afspraken’ (zie Figuur 1). 

Er ging veel mis in het proces

Het grote knelpunt bij deze renovatie was de planning 
in combinatie met de wijze van uitvoering (in 
bewoonde staat). Waar de bewoners bij aanvang was 
verteld dat de renovatie maximaal 10 dagen zou duren, 
bleek dit volgens de bewoners in praktijk veel langer 
te zijn. De bewoners meldden perioden van 2,5 tot 7 
maanden en geven aan dat ze hier beter op hadden 
moeten worden voorbereid. Daarnaast geven zij aan 
dat er tijdens de uitvoering beter gecommuniceerd 
had moeten worden wanneer zaken anders liepen dan 
gepland. Meer specif ieke minpunten die bijdroegen 
aan het ongunstige oordeel waren:
• De proefwoning zag er anders uit dan hoe het 

uiteindelijk is geworden. In de proefwoning zat 
namelijk een andere keuken. Ook hadden de 
proefwoningen deuren met glas in lood die in de 
uiteindelijke woningen niet zaten.

• Er was niet of nauwelijks communicatie over 
wijzigingen in de planning.

1 We vatten de belangrijkste uitkomsten samen op basis van de notities ‘Servicemonitor Stroomversnelling – Le 
Sage ten Broekstraat’ en ‘Servicemonitor Stroomversnelling – nameting wooncomfort’ van TIWOS.
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• Bewoners kregen het idee dat de vaklieden niet 
goed werden aangestuurd. 

• Men miste inlevingsvermogen richting de 
bewoners bij de uitvoering. Er werd weinig 
rekening gehouden met de agenda’s van bewoners 
en men heeft een inbreuk op de privacy ervaren.

• Alle bewoners geven aan schade aan hun woning 
of bezittingen te hebben gehad, veroorzaakt door 
uitvoering van de werkzaamheden.

Ook (nog) geen positief oordeel over het 
eindresultaat

Opvallend is dat de bewoners ook vrij negatief zijn 
over het eindresultaat. Dit was het sterkst het geval 
direct na de renovatie. De bewoners beoordeelden het 
wooncomfort toen met een 5,9. In de nameting die na 
de winter is gehouden, is dit verbeterd naar een 7,3.
 
Ondanks die 7,3 blijken, volgens de bewoners, de 
problemen ook ten tijde van de tweede meting, nog niet 
opgelost te zijn. Hoewel van tevoren is aangegeven dat 
er software-updates nodig zouden zijn om de regeling 
m.b.t verwarming, ventilatie en koeling goed te 
krijgen (omdat het een pilot betreft), klagen meerdere 
bewoners over de werking van de installaties. Het 
is volgens hen te koud in de woonkamer, de hal en 
de keuken terwijl het te warm is in de slaapkamers. 
De warmte wordt als minder prettig ervaren dan 
voorheen en men klaagt over droge lucht en niet 
goed regelbare temperatuur. Minstens twee bewoners 
hebben elektrisch bijverwarmd in de winter. Ook 
worden problemen gemeld met (de werking van) de 
internetverbinding waarmee het energieverbruik kan 
worden afgelezen. Mensen die de website wel konden 
bereiken, vinden hem te ingewikkeld. De overgrote 
meerderheid heeft dan ook (nog) geen goed inzicht 
in het energiegebruik en weet dus niet of er meer of 
minder wordt gebruikt dan voor de renovatie. 

Bewoners zijn het meest positief over de verbetering 
van de buitenkant, en dan in het bijzonder de voorzijde 
van de woning. Die kreeg bij de eerste meting al 
een rapportcijfer 8,1. Ook de betere isolatie (minder 
geluid van buiten) wordt erg gewaardeerd, evenals 
de vernieuwing – althans door de meesten – van de 
keuken en de badkamer. 

Energiegebruik en financiën

Ten tijde van de interviews hadden bewoners nog 
nauwelijks zicht op het energiegebruik en daarmee 
de f inanciële aspecten van de renovatie. Direct na 
de renovatie was er nog veel onduidelijk, onder meer 
over het omzetten van de contracten met zowel de 
woningcorporatie als de energieleverancier. Maar ook 
na de winter was het voor velen nog gissen hoe het 
energiegebruik uit zou pakken. Een enkeling sprak 
zich er al wel over uit. De indrukken zijn gemengd. 
Een bewoner constateert op basis van gegevens van de 
energieleverancier dat het gebruik ongeveer gelijk is 
gebleven maar dat de apparatuur veel energie gebruikt. 
Een ander meldt dat de leverancier heeft aangegeven 
dat er moet worden bijbetaald, waardoor de kosten 
jaarlijks 300 tot 400 euro hoger zijn.  Een laatste meldt 
dat de energieleverancier heeft aangegeven dat er meer 
energie is opgewekt dan gebruikt. Die persoon hoopt 
dan ook goedkoper uit te zijn. Het is vanzelfsprekend 
erg belangrijk dit de komende periode goed te blijven 
volgen. 

Uiteindelijk hebben – volgens de meterstanden en 
PV-opbrengstdata van mei 2016, zoals aangeleverd 
door Schouten Techniek - meer dan de helft van de  
bewoners (10 van de 18) aan het eind van het jaar 
geld teruggekregen omdat zij zijn gecompenseerd. 
Deze compensatie staat los van het feit of mogelijk de 
bewoner oorzaak is van de hogere energierekening, 
bijvoorbeeld door een hogere temperatuur. Bij 2 
adressen was de elektriciteit die afgerekend moest 
worden kleiner dan 100 kWh. Bij de overige 6 adressen 
gelden andere uitgangspunten; de woning werd 
gebruikt als bedrijf, was gebruikt als wisselwoning, 
er was geen data verbinding of er was sprake van 
beperkte deelname aan het NOM-project door bewoner, 
aldus Schouten. Deze bewoners maakten bijvoorbeeld 
geen gebruik van de aangeboden monitoring en 
hebben de datakabel voor de monitoring verwijderd. 
Ook werden monteurs niet binnengelaten en was er 
sprake van slecht onderhoud van de installatie door 
bijvoorbeeld het niet reinigen van de WTW filters.
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Is het een aanrader?

Per saldo vindt circa de helft van de bewoners een 
dergelijke renovatie (gedeeltelijk) een aanrader voor 
andere huurders (Figuur 2). 
Slechts één van de geïnterviewde mensen reageert met 
een volmondig ‘ja’ op de vraag of de Nul op de Meter 
renovatie een aanrader is. Anderen die ‘ja’ zeggen, 
hebben er opmerkingen bij. Deze gaan vooral over de 
verbouwing in bewoonde staat. Dat wil niemand een 
ander aanbevelen.

Overwegingen bij de uitkomsten

De eerste interviews zijn relatief kort na de renovatie 
afgenomen. Er was op dat moment nog veel onvrede 
bij bewoners over het proces van de renovatie. Na 
de winter is het stof enigszins neergedaald en is het 
oordeel over het comfort gunstiger dan voor de winter. 
De onvrede over hoe er is gerenoveerd, blijft echter 
staan en velen vinden dat ook op het eindresultaat 
nog steeds wel wat af te dingen valt. De indruk 
blijft dan ook dat het project, voor wat betreft het 
eindresultaat, te wensen overlaat. Problemen met het 
warm krijgen van de woning, een niet goed werkende 
gebruikersinterface en een te ingewikkelde website, 
hebben niet bijgedragen aan een positieve waardering. 
Verder hadden bewoners ook andere verwachtingen 
over bijvoorbeeld de keuken die men zou krijgen. Hun 
verwachtingen waren gebaseerd op de proefwoning die 
ze hebben gezien waar een andere keuken in zat dan 
die zij uiteindelijk kregen. Hoewel dit laatste weinig 
relevant is met betrekking tot de Nul op de Meter 
prestaties van de woning, werkt dit soort onterechte 
verwachtingen wel door in het totaaloordeel van 
bewoners.

Figuur 2: Zou u het andere bewoners aanbevelen?
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2. ANALYSERESULTATEN 
MONITORINGSDATA
Toelichting analyses en resultaten

Inleiding

Op basis van aangeleverde monitoringsdata is een 
analyse gedaan van het netto energiegebruik van 
10 NOM-woningen in Tilburg. De periode van de 
monitoringsdata verschilt per woning maar betreft 
globaal de periode van juli 2015 t/m maart 2016. 
De aangeleverde gegevens betreffen de levering, 
teruglevering en opwekking van elektriciteit, het 
elektragebruik van de warmtepomp voor verwarming 
en warm tapwater, het elektragebruik voor ventilatie en 
het huishoudelijk elektragebruik. Het elektragebruik 
zoals bepaald op basis van de monitoringsdata, is 
vergeleken met de uitgangspunten die ten grondslag 
liggen aan het afgesproken elektragebruik conform het 
energiecontract met de bewoners.

Energiecontract

In het contract zijn de afspraken met de bewoners 
vastgelegd over het energiegebruik. Dit energiegebruik 
is vastgesteld op basis van de klimaatgegevens uit 
de NEN 5060, een binnentemperatuur van 20 °C en 
een aantal afspraken met betrekking tot de ventilatie, 
het gebruik van ramen en deuren en de beschikbare 
hoeveelheid warm tapwater. De uitgangspunten 
voor het energiecontract zijn opgenomen in de 
huurovereenkomst.

Tabel 1: Energieprestatie NOM-woningen Tilburg 
(bron: Technische analyse Tilburg, d.d. 15-12-2014).

Verwarming warmtepomp

Warm tapwater warmtepomp

Koeling

Ventilatie

Koken

Huishoudelijk

Totaal elektragebruik per jaar
Opwekking PV panelen

Netto elektragebruik per jaar

1.038

952

89

514

250

2.500

5.344
5.903

-560

Energiepost Gebruik 
[kWh/jaar]

Analyses

De aangeleverde monitoringsdata betreffen geen 
volledig jaar. Er is daarom een analyse gedaan van 
de data om toch het jaarlijks elektragebruik en de 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking vast te kunnen 
stellen. Hierbij wordt het jaarlijks energiegebruik 
berekend op basis van de meteorologische gegevens 
van het jaar 2015 (KNMI data Gilze Rijen) en van het 
standaard klimaatjaar conform bijlage A2 van de NEN 
5060. Van 12 woningen is een dataset aangeleverd. 
Bij 10 hiervan beschikten we over voldoende valide 
data voor een analyse van het elektragebruik en de 
opwekking van elektriciteit. De analysemethode wordt 
toegelicht in de bijlage.
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Resultaten

De hierna weergegeven f iguur 3 toont het jaarlijks 
elektragebruik en de jaarlijkse opwekking van 
elektriciteit van de woningen ten opzichte van het 
energiecontract. Voor de woningen waarbij het 
elektragebruik voor ‘huishoudelijk + koken’ hoger 
is dan het afgesproken gebruik in het contract, 
is het netto elektragebruik gecorrigeerd voor dit 
meergebruik. Voor woningen met mindergebruik 
is geen correctie toegepast, omdat dit ten gunste 
komt van de bewoners. Dit staat los van de wijze 
van afrekening, hiervoor worden ook afspraken 
gemaakt die betrekking hebben op het gebruik van 
ruimteverwarming en warmtapwater.

Het jaar 2015

Het netto elektragebruik is af hankelijk van het 
gekozen klimaatjaar. Het jaar 2015 had relatief veel 
zon en daardoor is de PV-opbrengst hoger dan in 
een jaar met relatief weinig zon. Daarnaast was 
2015 een jaar met relatief weinig koude dagen (en 
daardoor minder gewogen graaddagen) waardoor 
het elektragebruik voor verwarming lager is dan in 
een jaar met relatief veel koude dagen. In de analyse 
is daarom het energiegebruik berekend voor het 
klimaatjaar 2015 en voor het klimaatjaar volgens de 
NEN 5060. In het energiecontract met de bewoners 
wordt het klimaatjaar volgens de NEN 5060 als 
uitgangspunt genomen voor het energiegebruik.

Uit de resultaten blijkt dat voor het relatief zonnige 
jaar 2015 met een mildere winter, het gemiddelde 

Resultaten in figuren weergegeven

Figuur 3 geeft de cumulatieve verdeling weer over de 
10 woningen van het netto elektragebruik na correctie 
voor ‘huishoudelijk + koken’ voor het jaar 2015 en 
het referentie klimaatjaar volgens de NEN 5060. 
Hieruit blijkt dat de meeste woningen voor het jaar 
2015 een onderling verschil in het energiegebruik 
hebben van +/- 900 kWh. De woning met het hoogste 
en laagste energiegebruik schelen echter circa +/-
2500 kWh. We zien een dergelijk patroon vaker bij 
monitoringsprojecten. Bij een grote groep woningen 
is vaak sprake van een kleine onderlinge afwijking 
in energiegebruik terwijl je bij een kleine groep 
woningen vaker een heel laag of heel hoog gebruik 
ziet.

2852

2669

NEN 5060

2015 (Gilze Rijen)

3650

3995

Aantal gewogen 
graaddagen

[-]

Jaar Globale 
straling 

[MJ/m2]

Tabel 2: Gewogen graaddagen en globale straling. netto elektragebruik -553 kWh bedraagt en dat 8 van 
de 10 woningen als NOM kunnen worden beschouwd. 
Voor het minder zonnige en koudere referentie 
klimaatjaar volgens NEN 5060, is het gemiddelde 
netto elektragebruik +196 kWh en kunnen 6 van de 
10 woningen als NOM worden beschouwd. Dit komt 
omdat in het referentiejaar het energiegebruik voor 
ruimteverwarming hoger is en de PV opbrengst lager.

Op basis van de meting van 2016 door Schouten 
Techniek (elektriciteitsmeter en de PV-data) zijn 
12 van de 18 woningen NOM. Ook meldt Schouten 
Techniek, dat bij 2 adressen de elektriciteit die 
afgerekend moest worden, kleiner dan 100 kWh 
was. Daarnaast meldt Schouten Techniek dat bij de 
overige 6 adressen andere uitgangspunten golden; de 
woning werd gebruikt als bedrijf, was gebruikt als 
wisselwoning, er was geen data verbinding of beperkte 
deelname aan het NOM-project door bewoner.

De belangrijkste reden dat in een deel van de woningen 
NOM niet wordt gehaald, is het hogere elektragebruik 
voor verwarming. Dit is voor het klimaatjaar 2015 een 
factor 2,7 hoger en voor het klimaatjaar volgens de 
NEN 5060 een factor 2,9 hoger, dan het uitgangspunt 
in het energiecontract. Een oorzaak voor dit hogere 
elektragebruik zou een hogere temperatuurinstelling 
kunnen zijn. Uit de resultaten volgt echter dat ook bij 
een temperatuurinstelling die lager of gelijk is aan 
de contractwaarde van 20 °C, het elektragebruik voor 
verwarming in 2 van de 3 woningen hoger is dan de 
contractwaarde.
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Figuur 3: Cumulatieve verdeling van het netto elektragebruik na correctie meergebruik ‘ huishoudelijk + koken’.
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Figuur 4 is een gestapelde diagram die het gemiddelde 
totale elektragebruik en de gemiddelde opwekking 
van de woningen weergeeft voor het klimaatjaar 2015 
en het klimaatjaar conform de NEN 5060. Tevens 
is het gemiddelde netto elektragebruik na correctie 
voor meergebruik voor ‘huishoudelijk + koken’ 
weergegeven. In f iguur 5 zijn de waarden voor de 
verschillende deelposten ook nog los weergegeven. 
Uit deze f iguren wordt duidelijk dat vooral het 
elektragebruik voor ruimteverwarming sterk afwijkt 
van de contractwaarde. In f iguur 6 is de spreiding 
weergegeven van de verschillende energieposten. 
Deze mogen niet onderling worden opgeteld 
aangezien de woning met het hoogste huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik niet de woning hoeft te zijn met 
de hoogste ruimteverwarming. Wat opvalt in deze 
f iguur is dat de ruimteverwarming het meest varieert 
over de woningen, gevolgd door huishoudelijke 
energie inclusief koken. De minste spreiding heeft het 
warmtapwatergebruik.
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Figuur 4: Gemiddeld jaarlijkse elektragebruik en opwekking PV van 10 woningen.

Figuur 5: Gemiddeld jaarlijkse elektriciteitsgebruik en -opwekking voor zowel 2015 als voor het klimaatjaar 
conform de NEN 5060.
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Figuur 6: Cumulatieve verdeling alle energieposten ten opzichte van de contractwaarde.
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Figuur 7: Relatie tussen gemiddelde setpointtemperatuur en elektragebruik voor verwarming van 10 woningen.
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In f iguur 7 is het elektragebruik voor verwarming 
weergegeven als functie van de setpointtemperatuur 
in de wintermaanden (november 2015 t/m maart 2016). 
Opvallend is dat ook bij setpointwaarden van 20 °C en 
lager (contract) het elektragebruik voor verwarming in 
2 van de 3 woningen hoger is dan de contractwaarde 
van 1.038 kWh. Wat ook opvallend is, is dat bij 
eenzelfde temperatuur van bijvoorbeeld 20,5 graad het 
elektragebruik voor verwarming circa 2500-3000 kWh 
varieert. Dit kan verschillende oorzaken hebben: de 
hoeveelheid ruimtes die wordt verwarmd, ramen die 
open staan, de ventilatie, elektrische bijverwarming, 
het stookgedrag van de buren of technische oorzaken.

Samenvatting

Op basis van aangeleverde monitoringsdata van 12 
Nul op de Meter woningen in Tilburg, is een analyse 
gemaakt van het energiegebruik van 10 woningen. 
Van 2 woningen was de monitoringsdata dermate 
onvolledig dat een betrouwbare analyse niet mogelijk 
bleek.

De periode van de monitoringsdata verschilt per 
woning maar betreft globaal de periode van juli 2015 
t/m maart 2016. De aangeleverde gegevens betreffen de 
levering, teruglevering en opwek van elektriciteit, het 
elektragebruik van de warmtepomp voor verwarming 
en warm tapwater, het elektragebruik voor ventilatie 
en het huishoudelijk elektragebruik.

Aangezien de monitoringsdata niet een geheel jaar 
beslaat, is dit omgerekend naar een jaar op basis van 
de meteorologische gegevens van het jaar 2015 (KNMI 
data Gilze Rijen) en van het standaard klimaatjaar 
conform bijlage A2 van de NEN 5060. Hierbij is 
uitgegaan van de behoefte aan verwarming voor dat 
specif ieke jaar en de som van de globale zonnestraling 
voor de opwekking van elektriciteit. Het jaarlijkse 
energiegebruik is vergeleken met het energiegebruik 
dat ten grondslag ligt aan het energiecontract dat 
met de bewoners is overeengekomen. Hierbij is 
het elektragebruik voor ‘huishoudelijk + koken’ 
gecorrigeerd voor eventueel meergebruik ten opzichte 
van de contractwaarde.

Op basis van de analyses kunnen de onderstaande 
conclusies worden getrokken met betrekking tot het 
gemiddelde jaarlijkse energiegebruik van de NOM-
woningen ten opzichte van de uitgangspunten van het 
energiecontract.

• Het gemiddelde netto elektragebruik na correctie 
voor het meergebruik ‘huishoudelijk + koken’ 
bedraagt -553 kWh voor het relatief zonnige en 
warme jaar 2015. Voor het klimaatjaar volgens de 
NEN 5060 waar minder zon scheen en de winter 
kouder was, bedraagt dit +196 kWh.

• Uit de resultaten blijkt dat voor het jaar 2015, 
8 van de 10 woningen als NOM kunnen worden 
beschouwd. Voor het referentie klimaatjaar 
volgens de NEN 5060 kunnen 6 van de 10 
woningen als NOM worden beschouwd. Dit wordt 
veroorzaakt doordat in het referentiejaar het 
energiegebruik voor ruimteverwarming hoger en 
de PV opbrengst lager is.

• Let op dat het huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
25% lager was, hierop is niet gecorrigeerd. Als 
de bewoners de contractuele hoeveelheid voor 
huishoudelijk hadden benut, was het resultaat 
ongunstiger geweest.

• De belangrijkste reden dat in een deel van de 
woningen NOM niet is gehaald, is het hogere 
elektragebruik voor verwarming in de periode juli 
2015 t/m maart 2016. Dit is voor het klimaatjaar 
2015 een factor 2,7 en voor het klimaatjaar 
volgens de NEN 5060 een factor 2,9 hoger dan 
verwacht. Schouten Techniek geeft aan dat 
begin 2016 de installatie ge-update en opnieuw 
ingeregeld is.

• De gemiddelde ruimtetemperatuur in de 
wintermaanden bedroeg 20,1 °C bij een 
gemiddelde setpointtemperatuur van 20,6 °C.  
Hiermee kan het hogere elektragebruik voor 
verwarming niet worden verklaard, omdat 
ook bij een temperatuurinstelling van 20 °C 
(contract) en lager het elektragebruik voor 
verwarming in 2 van de 3 woningen hoger is dan 
de contractwaarde. Wel is zichtbaar dat bij een 
hogere temperatuurinstelling het elektragebruik 
voor verwarming aanzienlijk hoger kan zijn dan 
bij een lagere temperatuurinstelling. Betrokken 
partijen geven aan dat een deel hiervan kan 
worden verklaard door de slechtere luchtdichtheid.
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• Het gemiddelde elektragebruik voor huishoudelijk 
en koken gecombineerd, is met 2.054 kWh 25% 
lager dan het uitgangspunt van 2.750 kWh (2.500 
kWh huishoudelijk en 250 kWh koken).

• Op basis van de meting van 2016 door Schouten 
Techniek (elektriciteitsmeter en de PV-data) zijn 
12 van de 18 woningen NOM. Ook meldt Schouten 
Techniek, dat bij 2 adressen de elektriciteit die 
afgerekend moest worden, kleiner dan 100 kWh 
was. Daarnaast meldt Schouten Techniek dat bij de 
overige 6 adressen andere uitgangspunten golden; 
de woning werd gebruikt als bedrijf, was gebruikt 
als wisselwoning, er was geen data verbinding 
of beperkte deelname aan het NOM-project door 
bewoner.

• De spreiding in de relatie setpointtemperatuur en 
energiegebruik is groot. Setpoint temperatuur is 
een matige voorspeller van energiegebruik voor 
ruimteverwarming, zoals ook gesignaleerd is bij 
eerdere monitoringsprojecten.

Door betrokken partijen is aangegeven dat de 
Qv-10 waarde (indicatie luchtdoorlaatbaarheid) 
van de woningen hoger is dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Hiermee kan circa 20% van het extra 
elektragebruik voor verwarming worden verklaard, 
aangezien er meer koude buitenlucht moet worden 
opgewarmd. Voor het overige meergebruik is niet 
direct een verklaring gevonden.
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3. AANBEVELINGEN
• Geef met een proef/modelwoning een realistisch 

beeld van het eindresultaat. 
• Maak een realistische inschatting van de 

doorlooptijd van de renovatie; calculeer daarbij 
tegenvallers in. 

• Communiceer een verwachte doorlooptijd die 
minimaal gelijk is aan die realistische inschatting. 
Dan kan het alleen maar meevallen.

• Organiseer een wisselwoning waarin mensen 
kunnen verblijven tijdens de renovatie – zeker bij 
langduriger renovaties. 

• Communiceer over afwijkingen in de planning 
tijdens de uitvoering.

• Houd – zeker bij langduriger renovaties - rekening 
met de agenda’s en privacy van bewoners.

• Zorg voor een goed werkende gebruikersinterface, 
inclusief een goed werkende, gebruiksvriendelijke 
website met feedback naar de bewoners. Dit is 
geen verantwoordelijkheid van de bewoners. 

• Leg de energiebundel goed uit aan bewoners.
• Bied duidelijkheid over de f inanciën en ondersteun 

bewoners bij het omzetten van contracten met de 
energieleveranciers. Probeer onzekerheden over 
f inanciën te voorkomen, zeker als het er om gaat 
of er aan het eind van het jaar wel of niet moet 
worden bijbetaald.

• Combineer investeringen in duurzaamheid – zoals 
bij dit project ook is gedaan – met het verbeteren 
van het uiterlijk van de woning en het upgraden 
van keuken en sanitair. Dat draagt sterk bij aan de  
tevredenheid van bewoners.

• Een goed geïsoleerde bouwkundige schil is 
extra van belang bij warmtepompen door 
een geringere opwarmcapaciteit ten opzichte 
van gasketels. Zorg dat gestelde isolatie- en 
luchtdoorlaatbaarheidsdoelen worden gehaald. Een 
tussentijdse luchtdichtheidsmeting kan daarbij 
helpen.
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Bijlage 1: Toelichting analysemethode

Elektragebruik warmtepomp warm tapwater 
Het jaarlijks elektragebruik voor warm tapwater is 
per woning berekend op basis van het daggemiddelde 
elektragebruik voor warm tapwater voor de dagen dat 
er valide data beschikbaar waren. Hierbij is er vanuit 
gegaan dat dit dagelijks elektragebruik gedurende het 
gehele jaar gemiddeld min of meer gelijk is. 

Elektragebruik warmtepomp ruimteverwarming 
Het jaarlijkse elektragebruik voor verwarming 
is bepaald door van de dagen dat er valide data 
beschikbaar zijn van het elektragebruik voor 
verwarming, het aantal gewogen graaddagen te 
berekenen. Het jaargebruik is vervolgens berekend 
op basis van het totaal aantal gewogen graaddagen 
voor het jaar 2015 (Gilze Rijen) en voor het standaard 
klimaatjaar conform bijlage A2 van de NEN 5060.

Opwekking zonnepanelen (PV)
De jaarlijkse opwekking van elektriciteit is bepaald 
door van de dagen dat er valide PV-data zijn, de 
som van de globale zonnestraling te berekenen. Het 
jaargebruik is vervolgens berekend op basis van de 
totale som van de globale zonnestraling voor het jaar 
2015 (Gilze Rijen) en voor het standaard klimaatjaar 
conform bijlage A2 van de NEN 5060.

Meteorologische gegevens
Het jaar 2015 was een relatief zonnig en warm jaar 
met een relatief kleine warmtevraag en relatief veel 
opwekking van elektriciteit door zonnepanelen. Het 
referentiejaar uit de NEN 5060 kan worden beschouwd 
als een gemiddeld jaar wat betreft de warmtevraag en 
elektriciteitsopwekking.
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