
 

Workshop: 
 

Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen 
 
In de toekomst gaan we allemaal van het aardgas af. Dit betekent voor ieder een omschakeling. 
En iedereen wil het liefst energieneutraal wonen (dan gebruik je evenveel energie als je opwekt). 
Het vergt een aantal stappen om zover te komen. En het lukt alleen op een manier die bij jouw 
huis, jouzelf, je gezin en jullie energiegedrag past.  
 
Hiervoor hebben wij een handige aanpak 
ontwikkelt. Om grip te krijgen op de ver-
schillende stappen naar energieneutraal 
wonen zonder aardgas gebruiken we de 
routekaart naar Energie Neutraal Wonen. 

 
 

 
Inhoud workshop “Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen” 
Hierbij bepaal je waar je woning staat op de routekaart. Je krijgt uitleg over de methode en gaat 
zelf aan de slag. Met de hulp van Anita bepaal je het onderstaande: 
● jouw EnergieAmbitie; 
● jouw concrete EnergieWensen; 
● welke EnergieFinanciering past bij jou om evt. energiebesparende verbeteringen aan je 

woning mee te financieren; 
● hoe je EnergieRekening scoort t.o.v. het Nederlands gemiddelde energieverbruik; 
● of je je energieverbruik wilt gaan volgen via EnergieMonitoring;  
● welk (voorlopig) EnergieLabel je woning heeft; 
● hoe de EnergiePrestatie van de woning is. Je bepaalt in welke mate je woning is geïsoleerd 

t.o.v. de huidige isolatiewaarden en welke kwaliteit de installatie van de verwarming, warm 
water, ventilatie en/of zonne-energie heeft; 

● of er EnergieVerlies is in je woning door tocht, vocht, naden en/of kieren; 
● welke globale energiebesparende verbeteringen je aan je woning kunt treffen zonder gelijk in 

detail de techniek in te duiken. 
 
Wat levert het op? 
● Je weet waar je staat op de routekaart en je weet in grote lijnen welke stappen je kunt volgen 

om energieneutraal te gaan wonen. 
● Je krijgt een map waarin je overzichtelijk je bevindingen hebt ingevuld. Dit is je eerste aanzet 

tot een Energie Neutraal Wonen plan. 
● Je krijgt de mogelijkheid geboden om je woning te laten doorrekenen door Anita. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ben je geïnteresseerd en wil je graag 
met je woning aan de slag? Meld je 
dan aan voor de workshop van 
Energiek Roderwolde. Onze energie-
adviseur Anita Speelman helpt je 
graag verder. Deelname is gratis. 



 
Hoe dan verder? 
Wil je vervolgens concrete maatregelen gaan uitvoeren? Kom dan naar één van de vervolg-
workshops die zich richten op het verbeteren van je woning en van je eigen energiegedrag.  
 
Je kiest, afhankelijk van waar je woning staat op de routekaart, voor: 
● de workshop “Ontwerp je eigen energiezuinige woning”  
● de workshop “Ontwerp je eigen energieneutrale woning”  
Tijdens deze workshops worden relevante bouwkundige- en installatietechnische maatregelen 
verder in detail uitgewerkt. 
  
Organisatie 
De workshops worden gegeven door energie-adviseur Anita Speelman van ZuinigWonen uit 
Aalden. Zij is naast kennisdeskundige ook ervaringsdeskundige in het energieneutraal wonen. 
 
De workshop ‘Maak je eigen routekaart naar Energie Neutraal Wonen’ zal op de volgende data 
worden gegeven:  woensdag 25 september 2019  

woensdag 16 oktober 2019 
woensdag 13 november 2019 
woensdag 11 december 2019 

Tijd:   inloop 18:45 uur, aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur 
Waar:    Het Rode Hert in Roderwolde 
 
Deelname is gratis. 
 
Opgave voor de workshop via E: info@zuinigwonen.nl of T: 0592-767003. 
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