Wat is Stroomversnelling?
Stroomversnelling is een netwerk van
ambitieuze bouwers, toeleveranciers,
corporaties, gemeentes, financiers,
netbeheerders en anderen die samen
aan de slag gaan om Nul op de Meter
renovaties en nieuwbouw mogelijk te
maken.
Stroomversnelling vindt dat iedere
woningeigenaar in Nederland moet
kunnen kiezen voor een mooie,
comfortabele en betaalbare woning!

Wat is Nul op de Meter?
Een huis wekt evenveel (of meer) energie
op als dat het nodig heeft voor het huis
en en het huishouden. Dat kan door een
upgrade van de woning met ondermeer
gevelaanpak, slimme installaties en
eigen energieopwekking. En hoe wordt
dat betaald? Met het geld van de oude
energierekening. Hierdoor blijven de
woonlasten voor de bewoners gelijk,
een beter huis voor hetzelfde geld dus.

Omgeving voor innovatie

Wat biedt
Stroomversnelling?

Stroomversnelling helpt nieuwe
samenwerkingen tot stand te brengen
in de aanbodketen om de ontwikkeling
van hoogstaande, gewilde en betaalbare

De sleutel voor succes
ligt in de samenwerking.
Stroomversnelling biedt die
samenwerking, door de
ontmoeting te organiseren,
hulp en kennis te bieden en
barrières weg te nemen.

Voor wie is Stroomversnelling?

oplossingen te versnellen. Bouwers,
conceptontwikkelaars en toeleverende
partijen treffen elkaar één op één of rondom
een specifiek thema op de maandelijkse
samenwerkdagen. Stroomversnelling biedt een
prikkelende agenda, ontwikkeltafels en expertise
naar behoefte.

Iedere organisatie die serieus aan de slag
is of wil zijn met Nul op de Meter, kan zich
aansluiten! Van bouwer en toeleverancier, tot
woningcorporatie, gemeente of provincie.

Ontwikkeling NOM keur
Stroomversnelling ontwikkelt een keurmerk

Support

voor Nul op de Meter woningen, het NOM
keur, waarin is vastgelegd aan welke eisen

Stroomversnelling biedt kennis & expertise voor

de ver(nieuw)bouwing moet voldoen. Het

organisaties die Nul op de Meter renovaties en

NOM keur legt hiermee de basis voor de

nieuwbouw mogelijk willen maken. Dit bieden

prestatieafspraken tussen woningeigenaar

we aan via Energielinq, de kennisdatabank met

en aanbieder en maakt producten onderling

informatie over alle relevante Nul op de Meter

vergelijkbaar. Aanbieders kunnen hun Nul op de

onderwerpen, door persoonlijke coaching, door

Meter-product aan de hand van het NOM keur

inzet van experts op een specifieke thema’s

laten toetsen. Woningeigenaren krijgen toegang

en tijdens masterclasses, bijeenkomsten en

tot een overzicht van gevalideerde producten.

Lid worden?
Als lid van Stroomversnelling
kunt u standaard rekenen op
•

Meter voor mijn organisatie?’ in de vorm van

excursies die Stroomversnelling organiseert.

een workshop in huis of op locatie in een Nul

Zie op de volgende pagina voorbeelden van het
type support dat u kunt verwachten.

introductieworkshop ‘Wat betekent Nul op de

op de Meter woning.
Scheppen van optimale condities

•

Stroomversnelling verbetert randvoorwaarden

•

Deelname aan landelijke en regionale
Stroomversnellings-events.

Ontmoeting vraag en aanbod

om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw
op grote schaal mogelijk te maken in

Deelname aan ontwikkeltafels op allerlei
thema’s, van innovatie tot NOM keur.

•

Uw organisatieprofiel en relevant nieuws op de

Stroomversnelling faciliteert de ontmoeting

Nederland. Een voorbeeld daarvan is de

tussen woningeigenaren en aanbieders van

Energieprestatievergoeding (EPV), een nieuwe

Nul op de Meter proposities. Dit gebeurt

regeling die het voor woningcorporaties

door de inzet van ‘matchmakers’, door hulp

mogelijk maakt om Nul op de Meter

bij het activeren van de vraag, begeleiding bij

renovaties te bekostigen. Maar denk ook

de keuze van een geschikt project en door

aan goede financieringsoplossingen voor

het bieden van expertise op het gebied van

de particuliere woningeigenaar of snellere

N.B.: Bent u nog geen lid en wilt u eerst een

bewonerscommunicatie. Om afspraken te

vergunningsprocedures. Stroomversnelling

introductie? Deze bieden we ook aan voor niet-

kunnen vastleggen, bijvoorbeeld over de

werkt samen met leden aan oplossingen

leden tegen kostprijs van €1.500. Besluit u daarna

te leveren prestaties, zijn modelcontracten

om de marktkansen voor Nul op de meter te

alsnog lid te worden, dan wordt dit bedrag van het

beschikbaar.

verbeteren.

lidmaatschapsbedrag afgehaald.

website stroomversnelling.nl.
•

Toegang tot een netwerk van experts en
coaches.

•

Toegang tot de meest recente kennis op het
gebied van regelgeving, financiën, etc.

Bent u woningcorporatie?
Dan kunt u denken aan de volgende support
•

Persoonlijke, vaste coach

•

Keuze uit het volgen van verschillende verdiepingssessies. Onderwerpen
kunnen zijn:
-- Wat betekent Nul op de Meter voor uw woningcorporatie?
-- Hoe gaat u om met bewonerscommunicatie?
-- Hoe werkt het businessmodel voor uw organisatie?
-- Welke wetten en regels gelden bij Nul op de Meter?

•

Hulp op maat. Zoals bij het doorrekenen van een businesscase of bij het
doen van een uitvraag op basis van minimale prestatie (Keurmerk).

De jaarlijkse contributie voor een woningcorporatie is €10.000 tot €17.500 per
jaar, afhankelijk van de grootte van uw woningcorporatie. Voor meer informatie,
mail naar: support@stroomversnelling.nl

Bent u een provincie of gemeente?
Dan kunt u denken aan de volgende support

Bent u een bouwer, leverancier of installateur?
Dan kunt u denken aan de volgende support
•

Matchmakers die uw aanbod verbinden aan klantvragen

•

Keuze uit het volgen van verschillende verdiepingssessies. Onderwerpen
kunnen zijn:
-- Wat betekent Nul op de Meter voor uw organisatie?
-- Productmarketing
-- Hoe werkt de Energieprestatievergoeding (EPV) voor uw Nul op de
Meter concept?

•

Een ‘kwartiermaker’ voor regionale of stedelijke samenwerkingen rond
Nul op de Meter

•

-- Hoe werkt een prestatiecontract?
•

Keuze uit het volgen van verschillende verdiepingssessies. Onderwerpen

Hulp op maat. Zoals bij het doorrekenen van uw concept aan de hand van
het NOM keur.

kunnen zijn:
-- Wat betekent Nul op de Meter voor uw rol als gemeente?
-- Hoe kunnen particuliere woningeigenaren worden geactiveerd?
-- Samenwerken met woningcorporaties bij Nul op de Meter renovaties.

De jaarlijkse contributie bedraagt voor een bouwer, leverancier of installateur
€7.500 tot €30.000 per jaar, afhankelijk van grootte en soort organisatie.
Voor meer informatie, mail naar: support@stroomversnelling.nl

-- Wet & Regelgeving bij Nul op de Meter (zoals de welstand en de flora en
fauna wet)
•

Hulp op maat. Zoals bij het opzetten van een ‘stadstafel’ of lokale

Ook andere type organisaties kunnen lid worden. Staat uw type organisatie er niet tussen? Of heeft u

campagne.

specifieke vragen? We komen graag bij u langs om alle wensen en ideeen te bespreken zodat we uw
lidmaatschap op maat kunnen samenstellen

De jaarlijkse contibutie voor een gemeente bedraagt €2.500 tot €25.000 per
jaar, afhankelijk van uw keuze module, grootte van uw gemeente en type

Meer weten?

support. Voor provincies geldt een tarief van €20.000 per jaar. Voor meer

Neem voor meer informatie contact op met onze supportafdeling via support@stroomversnelling.nl

informatie, mail naar: support@stroomversnelling.nl

(0)85-0250055

