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ENERGENT



Wie is Energent ?

▪ ‘Burgercoöperatie voor hernieuwbare energie’
▫ samen met burgers investeren in lokale duurzame energie
▫ democratisch organisatie in handen van burgers

▪ Ontstaan in 2013

▪ 1.775 coöperanten

▪ 12 medewerkers, 7 freelancers (energie-adviseurs), 24 vrijwilligers

▪ Basis in Gent – Brede actieradius
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Wat doet Energent ?

“Energietransitie versnellen met burgers”
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ONDERZOEKSVRAAG
I.K.V. ENERGIE-AMBASSADEURS



Onderzoeksvraag | Kader

▪ Renovatiegraad in Vlaanderen dient te stijgen om
klimaatdoelstellingen te behalen 
→ belang van ontzorging van burgers bij hun 

energetische renovatie

▪ Energent voert energie-adviezen (ontzoring) uit                                                 
(i.s.m. verschillende partners in Oost-Vlaanderen)

▪ Na advies hebben burgers vaak nood aan verdere begeleiding
waarbij o.a. de adviseur offertes opvraagt bij aannemers 
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Onderzoeksvraag | Kader
▪ Bij renovatiebegeleiding via DuBo wordt naar 3 offertes gestreefd

▫ Aannemer bekijken offertevragen slechts oppervlakkig 
▫ 3x een aannemer op bezoek
▫ 3x (verschillende) verhalen en visies van aannemers
→ overlast en verwarring

▪ Drie offertes is te veel!
→ efficiëntie verhogen

▪ Vertraging bij offerte door gebrek aan
capaciteit bij aannemers 
→ nood aan ontzorging van aannemers
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Onderzoeksvraag

Kunnen we via 
een door een energie-adviseur 

duidelijk opgebouwd technisch dossier 
een representatieve offerte krijgen van een aannemer 

zonder dat deze ter plaatse dient te komen? 
En kunnen we dit op een efficiënte manier organiseren?
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Onderzoeksvraag | Uitwerking
▪ Drie partijen

▫ Energent
▫ doorgewinterde renovatie-adviseur
▫ aannemers

▪ Methodiek gestest bij raamvervanging

▪ Zomer en najaar 2021

▪ > 10 offertes op deze manier verkregen

▪ Succesvol (maar intenst proces)!
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DE SCHAKELOFFERTE



De schakelofferte | Procesflow

▪ Energie-adviseur gaat langs voor energie-advies en renovatiebegeleiding

▪ Tijdens het advies verzamelt deze adviseur alle gegevens voor de opmaak 
van een offertedossier, o.a. raamtype, glasopbouw, materiaalkeuze 
raamprofielen en dagkanten, ev. ventilatieroosters, afmetingen, … 

▪ De adviseur bezorgt dit offertedossier aan 3 partner-aannemers

▪ Aannemers maken op basis van dit offertedossier een offerte op

▪ Energent bundelt alle offertes in één document; de schakelofferte 
→ schakelofferte is géén definitieve offerte!
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De schakelofferte | Procesflow

▪ Adviseur bezorgt de schakelofferte aan de deelnemer en 
begeleidt bij de interpretatie ervan

▪ Na goedkeuring van de schakelofferte en keuze van de 
aannemer gaat die op plaatsbezoek voor opmaak van 
definitieve offerte 
→ in principe slechts minieme verschillen tussen

schakel- en definitieve offerte

▪ Uitvoering en ev. premiebegeleiding

13



De schakelofferte | Raamdossier
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In de praktijk
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De schakelofferte | Aandachtspunten

▪ Belang van goede afspraken en methodiek voor 
▫ adviseurs
▫ aannemers
▫ én deelnemers

▪ Belangrijke les: Een ongelooflijk kluwen voor Energent om zelf een 
schakelofferte op te maken

▪ Alternatief: aannemers bezorgen op basis van het raamdossier een 
offerte rechtstreeks aan de deelnemer (minder geïntegreerd, maar 
nog steeds een heel sterke vooruitgang) 
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HET VERVOLG



Het vervolg

▪ Intussen principe van schakelofferte ingevoerd bij vier duurzame 
renovatiemaatregelen
▫ Raamvervanging
▫ Buitengevelisolatie
▫ Isolatie van plat dak
▫ Warmtepomp

▪ Schakelofferte (alternatief) succesvol toegepast binnen de 
gemeentelijke Groepsaankoop Renovatie in werkingsgebied Veneco
(www.groepsaanbodrenovatie.be)
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http://www.groepsaanbodrenovatie.be/


Vragen & 
Antwoorden

an.vanhemeldonck@energent.be
0478 64 61 70
www.energent.be



BEDANKT !


