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Inleiding

In Nederland staan ca. acht miljoen 
huizen. De meeste van deze woningen 
zijn nog niet optimaal verduurzaamd. 
Veel mensen zijn al bezig om hun huis te 
verduurzamen en ook woningcorporaties 
zijn stappen aan het zetten. Er worden 
zonnepanelen geplaatst, spouwmuren 
geïsoleerd en warmtepompen 
geïnstalleerd.

Vaak ligt de focus bij het verduurzamen 
op het toepassen van maatregelen. 
Daarbij weet de installateur iets over 
warmtepompen en een bedrijf gespeciali-
seerd in het na isoleren van woningen 
kan je van alles vertellen over je spouw-
muur. Als we kijken hoeveel 
verschillende maatregelen toegepast 
kunnen worden en wat daarbij komt 
kijken, raken veel mensen het spoort 
bijster.

De meeste woningeigenaren willen niet 
perse een geïsoleerde muur maar willen 
geld besparen. Men wil niet perse een 
warmtepomp, men wil gasloos wonen. 
Nu zijn situaties in bestaande woningen 
vrijwel nooit gelijk. Veel huizen zijn 
anders, maar ook de levensfase, bereid-
heid, ambitie en 
invetseringsruimte van woningeigenaren 
verschilt nogal.

Om dus echt te kunnen versnellen met 
het verduurzamen van woningen is dus 
een advies nodig per woning en per 
woningeigenaar. Dit is een enorme 
opgave. Daarom is deze cursus tot 
energieadviseur ontwikkeld.

Met een goede methodiek en genoeg 
adviseurs kunnen we de energietransitie 
echt gaan versnellen. Om een start te 
maken met het adviseren, is deze 
basiscursus ontworpen.

Voor wie?

De cursus is ontworpen voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het verduurzamen 
van gebouwen. Mensen die vanuit hun 
werk of vanuit een overheidsfunctie 
betrokken zijn bij het verduurzamen van 
de bebouwde 
omgeving kunnen met de opgedane 
kennis uit deze cursus veel beter hun 
werk doen.

Denk hierbij aan werkzaamheden als het 
schrijven van een warmte transitie visie, 
een projectleider in een duurzaamheids-
project en eigenlijk iedereen binnen het 
energie team van een overheid.

Voor mensen die woningeigenaren graag 
willen helpen naar een duurzame of 
aardgasvrije woning is de cursus bij 
uitstek geschikt.
De cursus is ook uitermate geschikt voor 
energiecoaches die meer verdieping 
willen en mensen beter willen leren 
helpen. 

Daarnaast is de cursus geschikt voor 
mensen die al in de bouw werken en 
meer van installatietechniek willen weten 
of juist andersom. Eigenlijk zouden we 
iedereen die bezig is met het 
verduurzamen van woningen deze cursus 
aanraden!

De inhoud van de opleiding
 
In de opleiding gaan we gezamenlijk alle 
stappen doorlopen die nodig zijn om een 
woning aardgasvrij of energieneutraal te 
maken.

Alle cursisten nemen hun eigen huis als 
voorbeeld en kunnen zo stap voor stap 
hun eigen woning doorrekenen en 
aardgasvrij maken. Als de eigen woning 
niet geschikt is zijn er casussen beschik-
baar om hetzelfde te doen.

De opleiding is op deze manier erg 
praktisch en je komt er heel goed achter 
wat je nog niet goed genoeg weet. 
Je moet het immers op je eigen huis 
toepassen.

We lopen stap voor stap langs alle 
inhoud die belangrijk is om te weten bij 
het verduurzamen van een woning.

Dag 1.

Op de eerste dag beginnen we met het 
doorrekenen van het huis. Je leert 
isolatiematerialen herkennen en 
tekeningen lezen.

Je leert hoe je kunt doorvragen bij 
woningeigenaren om aan de informatie te 
komen die jij als adviseur nodig hebt om 
een goed advies te kunnen maken. Je 
leert hoe verschillende constructies in 
elkaar zitten en je leert hoe je een 
transmissieberekening moet maken.



Je leert hoe je een R-waarde en een U 
waarde berekent en wat dit eigenlijk 
betekenent voor een woning en het 
energieverbruik. Je leert wat de 
thermische schil van een woning is en 
hoe je een woning opmeet. Je huiswerk 
bestaat uit het opmeten van je eigen huis 
en het noteren van de isolatie die je bent 
tegengekomen. 

Dag 2.

We beginnen de tweede dag met jouw 
huis. Heb je de maten goed en de 
isolatiewaarden goed uitgerekend? Als 
dit het geval is gaan we verder met een 
onderdeel dat vaak onderbelicht wordt: 
vocht. Je leert over doorslaand vocht, 
oppervlakte condensatie, inwendige 
condensatie en optrekkend vocht. Wat is 
het, wat zijn de risico’s en wat kun je er 
aan doen?

Na de pauze gaan we beginnen met het 
bepalen van infiltratie en maken we een 
start met de ventilatiesystemen. Als 
huiswerk ga je voor je eigen woning de 
infiltratie en ventilatie bepalen.

Dag 3.

We gaan nu kijken of het gelukt is met 
het in kaart brengen van je isolatie, 
infiltratie en ventilatie. Als dit goed gaat 
beginnen we met leren over 
afgiftesystemen. Welke type radiatoren 
zijn er? Hoeveel vermogen geven ze af, 
welke soorten oppervlakteverwarming 
zijn er? Etc.

We leggen de brug van een benodigd 
vermogen naar een beschikbaar vermo-
gen en gaan dit noteren en toepassen in 
jullie eigen woningen. Ook maken we een 
begin met het herkennen van 
warmteopwekkers en tapwater 
opwekkers. We gaan leren over allerlei 
verschillende systemen om een huis te 
verwarmen. Wat werkt wanneer wel? Wat 
zijn valkuilen

Dag 4.

Jullie hebben nu ook de installatie aan 
jullie woning gekoppeld. Je weet nu 
hoeveel vermogen je woning nodig heeft 
en je kunt berekenen hoeveel energie je 
nodig hebt om je huis een jaar lang te 
verwarmen. 
Je weet hoeveel energie je nodig hebt 
voor het maken warm tapwater en 
bijvoorbeeld koken. We gaan op dag vier 
de woningen verbeteren. Hierbij komen 
we alles wat we hebben geleerd tegen.

Dag 5.

We beginnen de dag met het leren over 
zonnepanelen, zonneboilers en methodes 
voor de opslag van energie. Daarna 
behandelen we de punten die jullie zelf 
hebben aangegeven op dag vier. Hierna 
gaan we het hebben over de kosten van 
verduurzamen, subsidies en 
financieringsmogelijkheden.

In de middag gaan we op basis van een 
casus elkaar advies geven. Dit gaat naast 
het technische gedeelte dan ook over 
gesprekstechnieken. Want je moet toch 
wel in korte tijd het vertrouwen van 
woningeigenaren winnen, de info 
verzamelen die je nodig hebt en
inschatten wat de mensen bereid zullen 
zijn te doen aan hun woning.

Praktijk

Aan het einde van de vijfde dag ben je 
klaar om in de praktijk aan de slag te 
gaan. We maken voor elke cursist, 
afhankelijk van het niveau en het werk 
dat hij of zij gaat doen, op maat een 
praktijktraining. Voor mensen die zelf niet 
als adviseur aan de slag gaan is dit 
optioneel. Voor mensen die echt voor het 
eerst op dit niveau gaan adviseren is het 
een must.

De methodiek (software)

Onze missie is het versnellen van het 
verduurzamen en aardgasvrij maken van 
woningen. Om dit goed te kunnen doen is 
er voor de meeste woning eigenaren een 
advies en een goed plan nodig. 
In Nederland staan momenteel ongeveer 
8 miljoen woningen. De meeste van deze 
woningen zijn nog niet volledig 
verduurzaamd en er is maar een klein 
percentage aardgasvrij.

Om te kunnen versnellen is dus nog heel 
veel inzet nodig op korte termijn. Om te 
zorgen voor meer capaciteit en kennis 
wordt de opleiding tot energie adviseur 
aangeboden. Na het afronden van de 
training kun je gebruik maken van het 
softwarepakket WoningTool.nl.

Hoe meer mensen anderen kunnen 
helpen hoe sneller we de bestaande 
woningen kunnen verduurzamen. Om de 
verduurzaming en het aardgasvrij maken 
van woningen echt te versnellen is een 
methodiek nodig die nauwkeurig en 
praktisch gebruikt kan worden door 
adviseurs. WoningTool.nl helpt adviseurs 
met het maken van een bouwkundig en 
installatietechnisch goed advies.
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