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OPENING DOOR JAN ZAUNBRECHER 

Op 23 maart 2022 organiseerde HBO Wonen 99 een 
themabijeenkomst voor de huurders van WonenBreburg. 
Het thema “Is energie nog wel betaalbaar” blijkt veel 
huurders aan te spreken. Maar hoe kan dat ook anders, met 
de almaar stijgende prijzen voor elektriciteit en gas. Een 
belangrijk thema dus, voor alle aanwezigen. 

Jan Zaunbrecher, voorzitter van HBO Wonen 99, opent de 
avond: We verwelkomen 70 bezoekers en de medewerkers van  
WonenBreburg. De urgentie van het thema is, zelfs ná het 
totstandkomen van de plannen voor deze themabijeenkomst, 
alleen nog maar toegenomen. Een aantal mensen in het 
netwerk van HBO Wonen 99 beschikt over voldoende kennis en 
kunde om goede tips en trucs aan te dragen, zodat ú uiteindelijk zoveel mogelijk euro’s 
kunt overhouden.  

Aan het eind van de bijeenkomst bent u goede bespaartips rijker. We verwelkomen de 
mensen van Energiebox Tilburg. Energiebox is een ‘cadeautje’ van de gemeente Tilburg, 
Tiwos, TBV Wonen en WonenBreburg. Door persoonlijk advies aan huurders van 
woningcorporaties willen zij bijdragen aan lagere energiekosten. Dit zorgt uiteindelijk 
voor een duurzamere  leefomgeving. De bijeenkomst staat in het teken van besparing en 
wellicht heeft u zelf ook goede tips waar anderen weer iets aan hebben.  

HBO Wonen 99 wil graag úw mening horen. Zonder uw mening heeft HBO Wonen 99 
geen bestaansrecht. Uw mening helpt ons om de juiste invloed uit te oefenen op het 
beleid van WonenBreburg. Na afloop van de bijeenkomst ligt er voor iedere bezoeker 
een energiebesparende attentie gereed.  
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INLEIDING 

Thea de Feijter van adviesbureau De Nieuwe Wind is adviseur van 
het bestuur van HBO Wonen 99 en heet alle bezoekers van harte 
welkom een legt uit wat de bijeenkomst in grote lijnen inhoudt.  

Het bestuur heeft onlangs een presentatie van Perry van Happen  
bijgewoond. Daar was het bestuur behoorlijk van onder de indruk. 
Ook u kunt hier als bezoeker van de themabijeenkomst van 
profiteren. Perry is programmamanager duurzaamheid bij 
WonenBreburg en de eerste spreker van de avond. 

WAT WONENBREBURG BIJDRAAGT  

DOOR PERRY VAN HAPPEN, PROGRAMMAMANAGER DUURZAAM WONEN 

In 2021 is onderzocht hoe energiekosten die huurders van WonenBreburg betalen, 
kunnen worden verlaagd. Het is geen energiearmoede onderzoek geweest, hoewel er 
wel degelijk energiearmoede is. Het onderzoek is er op gericht geweest om te zien wat 
WonenBreburg zélf kan doen aan het verlagen van de energiekosten die bij u in rekening 
worden gebracht of waar uw verbruik door wordt bepaald.  

Perry legt uit: Als WonenBreburg focussen we altijd op de huurlasten. We willen dat nu 
ook uitbreiden naar service- en warmtekosten. Bij warmtekosten ligt er een duidelijke link 
naar duurzaamheid, dus vanuit dat oogpunt is het onderzoek opgezet.  

WonenBreburg heeft vastgelegd in het ondernemingsplan dat duurzaamheid en 
betaalbaarheid zeer belangrijk zijn en daarom is gestart met dit onderzoek.  

Alle energieverbruik is opgevraagd bij de diverse leveranciers  
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…aan het terugdringen  
van energielasten

“Onze droom is dat iedere huurder betaalbare woonlasten heeft, 
passend bij de kwaliteit van de woning en bij zijn/haar 

inkomenssituatie. Zonder onnodige bijkomende energie- en 
servicekosten” 



 

We hebben alle gemiddelde energieverbruik geïnventariseerd en vertaald naar kosten. 
Dit is vanwege privacy-overwegingen niet op adresniveau maar op complexniveau 
beoordeeld. We hebben ook gekeken naar welke kosten er nog meer in de huur worden 
doorberekend en wat bijvoorbeeld het energielabel van de woning is. Alles is 
samengevat in een statistisch model en we hebben daarin gekeken naar welke 
onderdelen van de energierekening of van de woningkenmerken de hoogte van de 
energiekosten bepalen. Zo is het onderzoek opgesteld. 

STATISTISCH ONDERZOEK 

DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK: 

Er is vergeleken met het normbedrag dat het Nibud stelt, en alle 24.000 woningen in het 
bezit van WonenBreburg. Hieruit blijkt dat de woningen van WonenBreburg gemiddeld 
lagere kosten hebben dan als norm wordt gesteld. De kosten voor eengezinswoningen 
vallen hoger uit dan de appartementen. 2650 woningen hebben hogere energielasten 
dan de Nibud norm.  

Sommige eigenschappen zijn niet te beïnvloeden, zoals de huurprijs. Er zijn echter ook 
wél beïnvloedbare elementen, zoals bijvoorbeeld het energielabel. Bij een slecht label 
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Woningtype
Aantallen 
woningen Aandeel (%)

Gemiddelde 
energiekosten, 
WBB 2020

Normbedrag 
2020 (Nibud)

Boven 
norm 
(%)

Aantallen 
woningen 
boven norm

EGW 9.120 38% €1508,- €1743,- 16% 1.459
APP 14.880 62% €981,- €1417,- 8% 1.190
Totaal 24.000 2.650



(E,F of G) zijn huurders gemiddeld genomen ongeveer € 100,00 per jaar meer kwijt aan 
energie. Een 3e aansluiting (warmte én aardgas) leidt gemiddeld tot € 160,00 hogere 
kosten. Zonnepanelen zorgen juist voor een gemiddelde besparing van € 200,00 per jaar.  

We hebben extra ingezoomd op drie ‘energiedragers’ waar een woning op aangesloten 
is: Aardgas, elektra of warmte- (WKO) installatie. 

De bedragen zijn gemiddelde bedragen. 

DE CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK: 

• Referentiewoningen van het Nibud en de gemiddelde energiekosten daarvan zijn 
bruikbaar als methodiek voor het bepalen van hoge energiekosten; 

• Complexen die volgens de methodiek boven de gemiddelde energiekosten van het 
Nibud uitkomen bestempelen we als complexen met te hoge energielasten; 

• Ten opzichte van deze benchmark hebben de meeste huurders bij WBB lagere 
energiekosten; 

• Er zijn diverse kansen om de energiekosten van onze huurders te verlagen; 

• Bij de prioritering van de uitvoering van de activiteiten om de energiekosten te 
verlagen, voorrang geven aan huurders waarbij meerdere onnodige energiekosten bij 
elkaar komen (stapelen) en de huishoudens die het financieel het meest nodig hebben. 

We zien ook dat we nog kunnen besparen. Dat wordt duidelijk in onderstaande tabel: 

HBO Wonen 99                               DE SAMENVATTING P6

Mogelijke energiekosten componenten CV-ketel Warmte All-electric
gas 887€       -€          -€          
warmte -€        696€         -€          
elektriciteit 513€       552€         1.143€       
vastrecht gas netwerk 176€       130€         
vastrecht levering gas 68€         68€           
vastrecht elektriciteit netwerk 232€       232€         232€          
vastrecht levering elektriciteit 68€         68€           68€           
vastrecht warmte 380€         
meetkosten warmte 27€           
vastrecht afleverset warmte 126€         
vastrecht koude 125€         
huurprijs geiser/boiler 94€         
heffingskorting (vermindering energiebelasting) -527€      -527€        -527€         
totaal energiekosten appartement per jaar 1.510€    1.877€      916€          

Besparingsmaatregel aantal woningen potentiële besparing potentiële besparing            2
een woning totaal

EFG-label woningen 3.250 100€                            325.000€                    
3 energie aansluitingen 4.700 160€                            752.000€                    
afleversets max 6.400 126€                            
geiser/boiler 1.850 94€                              172.975€                    
totaal 1.249.975€                 



Het bedrag dat bij de huurders bespaard zou kunnen worden ligt rond de € 1.249.975. 
Dit is een jaarlijks terugkerend bedrag. Deze cijfers zijn alleen inschattingen en zeker 
geen absolute cijfers. 

Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd is geen energiekosten-onderzoek. Daarmee 
zouden we immers een relatie hebben moeten leggen met de inkomens van onze 
huurders en daar hebben we geen inzicht in.  

Wonenbreburg heeft wel gezegd dat als we in de uitvoering van deze maatregelen 
komen, dat we op basis van andere onderzoeken, de huurders bij wie de kans op 
energiearmoede het grootst is, het eerste helpen. 

In een landelijk onderzoek is op buurtniveau onderzocht hoe groot de kans is op 
energiearmoede. Het onderstaande TNO-overzicht geeft het percentage 
energiearmoede in Tilburg weer: 
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1 op de 10 huishoudens in Nederland lijdt aan energiearmoede. Door de huidige 
ontwikkelingen op de energiemarkt is de kans groot dat je deze term steeds vaker 
gaat horen. Er is sprake van energiearmoede wanneer een huishouden een 
energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen.



 

DE PLANNEN VAN WONENBREBURG  

Na bestuurlijke besluitvorming:  

• Beleidsmatige aanpak 

• We gebruiken de referentiewoningen van het Nibud en de gemiddelde 
energiekosten daarvan als methodiek voor het bepalen van hoge energiekosten; 

• Complexen die volgens de methodiek boven de gemiddelde energiekosten van het 
Nibud uitkomen bestempelen we als complexen met te hoge energielasten; 

• Uitgangspunt is dat een huurder niet méér betaalt dan voor maximaal 2 
energieaansluitingen in de woning (is al opgenomen in het Ondernemingsplan van 
WonenBreburg); 

• Uitgangspunt is dat een huurder geen huur betaalt voor een warm tapwater 
toestellen en/of geen warm watertoestel in eigendom hoeft te hebben. 

• Beleid uitvoeren en uitvoering van de gesignaleerde maatregelen 

Dit is het voorstel aan het bestuur. Het bestuur heeft het voorstel omarmd en 
aangegeven dat het plan verder mag worden uitgewerkt. Het is dus nog geen beleid. 

Wel ervaren we nu de druk om de zaken snel aan te pakken, vanwege de stijgende 
energieprijzen.  
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“De komende jaren zullen de Nibud-gegevens als referentie worden gebruikt. Het 
voorstel is om de huurders met een woning met drie energieaansluitingen (Gas, 
Warmte en Elektra), een aanbod te doen om naar maximaal twee 
energieaansluitingen te gaan. Hiermee wordt een behoorlijke besparing 
gerealiseerd voor deze huurders. 

Naast de normale planning zal WonenBreburg proberen de woningen met slechte 
energielabels (E, F en G) versneld aan te pakken. Dit zijn de woningen die nu nog 
niet op de planning staan.” 



 

ENERGIEKOSTEN | AANPAK VERDUURZAMING 

Normaal gesproken worden woningen verduurzaamd bij planmatig onderhoud of groot-
onderhoud. Er zijn echter meer momenten om verduurzaming te realiseren. In 
onderstaande tabel is zichtbaar in de donkere kolommen (Duurzaamheidstreintjes) op 
welke momenten we duurzaamheidsaanpassingen kunnen uitvoeren: 

We zien dus dat we een behoorlijke versnelling kunnen realiseren. Dit is echter allemaal 
nog in de  ontwikkelfase en nog geen realiteit. Het gaat wel allemaal gebeuren. 

ENERGIEKOSTEN | VERGELIJKING 2021-2022 

Toelichting: 

• Bij alle aansluitingen is het huishoudelijk gebruik van elektriciteit meegenomen 

• De gas- en elektriciteitsprijzen komen van het CBS over december 2021 

• Bij alle aansluitingen is de compensatieregeling 2022 verwerkt 

• Bij warmte is met de Ennatuurlijk tarieven gerekend (niet ACM) 

• Bij de warmteaansluitingen is de afleverset in rekening gebracht en het volledige 
vastrecht. 

• De € 200,00 compensatie voor lage inkomens die gemeenten in 2022 kunnen 
verstrekken is niet verwerkt. 
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Geïnventariseerde acties die de energiekosten verlagen maximale 
aantallen

 Groot 
onderhoud 

 Planmatig 
onderhoud 

 Dagelijks 
onderhoud 

 Versnelling 
verduur-
zaming 

 Verduur-
zaming 
gemengde 
VvE's 

 Mutatie  Verlagen 
energie-
kosten 

 
Vraaggestu
urd 

Woningen met een slecht energielabel/hoge netto 
warmtevraag die de komende jaren niet via regulier 
onderhoud worden aangepakt op een ander moment 
verduurzamen 3.250

X X X X X
De top 20 complexen met hoge energiekosten nader 
analyseren naar de oorzaken. Daarna een plan van 
aanpak maken en ter besluitvorming voorleggen.

1190 MGW + 
1459 EGW

X X X X X X X
De 200 woningen met hoge energiekosten analyseren 
naar de oorzaken. Daarna een plan van aanpak maken en 
ter besluitvorming voorleggen.

1190 MGW + 
1459 EGW

X X X X X X
Woningen met drie energieaansluitingen de kookfunctie 
electrificeren en de aardgasaansluiting verwijderen

4.700
X X X X X X X

Bepalen wat het beste aanbod is voor de woningen met 
een warm tapwater toestel (geiser/boiler) en waarvoor 
huur betaald wordt. Is dit alleen aanbieden om de huur 
te laten vervallen of is ook het voorstel om naar een 
combi toestel te gaan? Hierna een voorstel maken en ter 
besluitvorming voorleggen; 1.844

X X X X X X

DuurzaamheidstreintjesPotentie



 

Vraag: WonenBreburg wil de boiler overnemen, dus gratis maken. Geldt dit dan ook voor 
de zonnepanelen? 

WonenBreburg: Nee, de zonnepanelen vallen onder de Aanvullende 
Servicekosten Overeenkomst. Dit wordt zgn. kosten-neutraal 
aangeboden. Dit houdt in dat we de kosten die WonenBreburg heeft, 
doorberekenen aan de huurder. De meeropbrengst die de panelen 
opleveren, zijn voor de bewoner. 
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KUNNEN ZONNEPANELEN OOK OP EEN APPARTEMENTENGEBOUW WORDEN GEPLAATST? 

WonenBreburg: “Dat doen we al op een aantal gebouwen, maar dan voor de collectieve ruimten en 
voorzieningen (lift, verlichting, elektrische deuren etc.) We zijn nu echter ook aan het kijken en uitwerken of we 
dit op aanvraag kunnen leveren aan de huurders. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.” 

Belangrijk: Als een bewonerscommissie de aanvraag doet voor zonnepanelen, voor de collectieve 
ruimten, dan is die mogelijkheid er wel. 

jaar totaal energiekosten appartement per jaar cv-ketel warmte all-electric

Verschil 
warmte VS 
cv-ketel

Verschil all-
electric VS 
cv-ketel

2021 totaal energiekosten 1.304,33€        1.442,64€        825,97€          11% -37%
2022 totaal energiekosten 1.893,50€        1.950,17€        962,29€          3% -49%

verschil € 589,17€           507,53€           136,32€          
verschil % 45% 35% 17%

jaar energieverbruik tussenwoning per jaar cv-ketel warmte all-electric

Verschil 
warmte VS 
cv-ketel

Verschil all-
electric VS 
cv-ketel

2021 totaal energiekosten tussenwoning per jaar 1.820,42€        1.892,97€        1.252,00€       4% -31%
2022 totaal energiekosten tussenwoning per jaar 2.731,22€        2.686,34€        1.541,04€       -2% -44%

verschil € 910,79€           793,36€           289,04€          
verschil % 50% 42% 23%

VRAGEN



Vraag: We hebben zonnepanelen gekregen en getekend voor een aantal jaar en nu 
worden de prijzen per maand verhoogd. 

WonenBreburg: U blijft betalen wat in het begin is afgesproken, daar wordt niets aan 
veranderd.  

Vraag: Hoe gaat WonenBreburg om met het feit dat woningen van het gas af moeten? 

Antwoord: Er is al een groot aantal woningen van het gas af (200). We werken er nu 
naartoe om bij nog 4700 woningen de klokfunctie te elektrificeren. In Breda en Tilburg 
zijn door stadsverwarming al veel woningen aardgas-vrij. 

Vraag: Wij wonen sinds drie jaar in een mooi nieuw appartementencomplex. Bij de 
overdracht is ons verteld dat met Ennatuurlijk de kosten een stuk lager zouden zijn. Maar 
nu zitten we eraan vast en voelen we ons in de maling genomen. We betalen de 100% 
gasprijs terwijl we géén gas gebruiken. In de provincie Twente heeft Viverion elektrische 
boilers geplaatst voor de warmwatervoorziening. Zo kun je Ennatuurlijk buitenspel zetten 
want die heeft nu het monopolie.  

WonenBreburg: We begrijpen de bezwaren. De grootste boosdoener is eigenlijk de 
rijksoverheid. Zij blijven achter. We zijn als corporatie hard bezig om de 
klimaatdoelstellingen die zij hebben opgesteld, te behalen. Iedereen elektrificeren is niet 
mogelijk. We hebben de warmtenetwerken nodig om de doelstellingen te behalen. De 
overheid blijft achter in de regelgeving voor wat betreft het aanpassen van de 
Warmtewet. De kritiek op Ennatuurlijk is deels terecht, maar het is niet alleen te wijten 
aan Ennatuurlijk.  

Vraag: Als WonenBreburg één van de grootste afnemers is van Ennatuurlijk, en 
WonenBreburg kent de geschiedenis met Ennatuurlijk, waarom daar dan geen afspraken 
afgedwongen?  

WonenBreburg: Wij hebben de bewoners kunnen garanderen dat zij niet méér gaan 
betalen dan vóór de verbouwing. Als mensen meer zijn gaan betalen heeft dit 
waarschijnlijk met stijgende energieprijzen te maken. Er zijn gesprekken geweest met 
Ennatuurlijk.  

Vraag: Wij wonen in een gebouw met 144 woningen. Hoe kan het dat wij per maand  
€ 20,00 meer moeten gaan betalen voor de zonneboilers?  

Wonenbreburg: Dat is op dit moment zeer lastig in te schatten wat daar de oorzaak van 
is. Dit is in ieder geval geen keuze van WonenBreburg. Het heeft ongetwijfeld met de 
stijgende energieprijzen te maken.  

Vraag: Vanwege de hoge energieprijzen stook ik bijna niet. De kosten buiten de 
energieprijzen om (vastrecht) zijn echter ook enorm hoog. En daar wil ik vanaf.  

WonenBreburg: Dat is een terechte opmerking. Afsluiten is mogelijk maar dat willen wij 
als WonenBreburg niet laten gebeuren. U kunt uw woning dan niet meer verwarmen.  
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IN GESPREK MET FRANS BEDAUX 

Ik ben klimaatklusser en heb onlangs een briefje 
gestuurd aan WonenBreburg met het verzoek om ook 
de onderkant van de samenleving te laten meedoen 
met de energietransitie. 

Ik heb 12 jaar bij de Huurcommissie gewerkt. Ik wilde 
daarna toch nog met wat mensen blijven ‘klussen’. 
We zijn nu met zes klussers en een deskundig 
bestuur.  

We helpen mensen met het isoleren van woningen in 
oude wijken in Tilburg. We geven gratis advies. 

VOORBEELD: WONING VAN ‘YOLANDA’; 

• Woning te duur gekocht 

• Energieleverancier failliet  

• Voorschot van € 120,00 naar € 270,00   

• Woning met enkelsteens eindgevel  

• Open poortje met de buren 

• Schimmel in halfsteens achterbouw 

• Kan isolatiemateriaal niet betalen 

Wij willen een pleidooi houden voor een voucher van € 2.000,00 voor iedere 
(huur)woning met een label G, afnemend naar B. Het zou fantastisch zijn als we dat 
kunnen bereiken. Zo’n voucher zou ook moeten kunnen worden ingezet voor oude 
apparaten zoals vriezers, koelkasten en afzuiging.  
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Stichting de Klimaatklussers is een vrijwilligersorganisatie, die wil helpen 
bij het isoleren van oude woningen in Tilburg, vooral bij mensen, die het 
moeilijk kunnen betalen. 

In 2050 moet onze hele woningvoorraad energieneutraal zijn. Willen 
mensen hun huis in de toekomst nog kunnen verkopen, dan moeten ze 
het nu echt stevig gaan isoleren. Daar willen wij als Klimaatklussers bij 
helpen. Wij helpen u het isolatiemateriaal aan te brengen. 

Klimaatburgemeester van Tilburg

Tilburg, 22maart 2022 
Beste mensen van WonenBreburg, Laat de onderkant van de samenleving ook meegenieten van Uw energietransitie. 
Met  warme collegiale groeten, Uw klimaatburgemeester van Tilburg  



Vanuit de Klimaatklussers en onze partij Zet ‘m op 60 zouden we graag mogelijk maken 
dat iedereen toegang krijgt tot: 

• Gratis energieadvies 

• Onwetendheid wegnemen 

• Wijzen op gedrag 

• Uitleg energierekening 

• Isolatiemaatregelen 

Wat de Klimaatklussers ook bepleiten: 

Ruimere isolatiesubsidie: Op dit moment moet je twee maatregelen nemen om in 
aanmerking te komen voor subsidie. Dit zou één maatregel moeten worden. Ook 
subsidie op materiaal zou mogelijk moeten worden. Mensen zouden de maatregelen zélf 
moeten kunnen uitvoeren. 
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De meeste cv-ketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, maar 
werken efficiënter op 60ºC. Deze 
snelle besparing scheelt veel gas, 
dus CO2. En dit zonder verlies van 

comfort en geen risico op een 
koude douche. Mocht het zelf niet 
lukken, dan helpen installateurs die 

zijn aangesloten bij Techniek 
Nederland en lokale 

energiecoöperaties je ook graag.



MAAK ENERGIE BESPAREN LEUK! 

• We zouden de grootverbruikers moeten 
aanpakken en het voor hen duurder moeten 
maken 

• De kleinverbruikers in trappen van 250 m3 
goedkoper 

• Zorg dat het vastrecht afneemt naarmate 
men minder verbruikt, dat is eerlijker 

• Laat de saldering bij zonnepanelen bestaan 

INFRAROOD STRALINGSPANELEN 

• Betaalbare oplossing voor langzaam 
zonder gas  

• Goed bruikbaar als bijverwarming   

• In voor-en naseizoen 
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ENKELE (SIMPELE) BESPAARTIPS 
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 Isoleren binnenzijde dak 

Triple glas met Hr ++ 

 Isoleren plat dak 

 isoleren zoldervloer bovenzijde  

 Isoleren muur buitenzijde 

 Isoleren poortjes achterom 



 

 

ENERGIEBOX TILBURG 

In 2014 startte in de stad Utrecht een project dat ook 
Energiebox werd genoemd. Het project had tot doel 
de bewoners bewust te maken van hun 
energieverbruik. 

Andere steden vonden dat erg interessant en in 2019 
is men in Tilburg gestart met Energiebox Tilburg. We 

werken met 4 coaches. We geven bewoners gratis advies over hoe men zelf iets kan 
doen aan besparing.  

De Energiebox is een cadeautje van uw gemeente, TBV wonen, Tiwos en WonenBreburg. 
Hiermee kunt u al snel € 100,00 besparen op uw energierekening en tegelijkertijd uw 
wooncomfort verhogen. U ontvangt een doos met energiebesparende producten en 
persoonlijke tips over het voorkomen van sluipstroom, het beperken van warmteverlies en 
het slim verwarmen en verlichten van uw woning. 

Hoe Energiebox te werk gaat?  

Bewoners kunnen zich bij ons aanmelden via https://www.tilburg.energiebox.org/register 
of via telefoon op 013-30 341 86 (tussen 09.00 en 13.00. We gaan dan met deze 
bewoners in gesprek en daar komt dan uiteindelijk een conclusie uit. We stellen dan een 
aantal maatregelen voor die de bewoner zelf kan doen. Een simpel voorbeeld is dat we 
adviseren de standaard gloeilampen te vervangen door LED-lampen. Ook radiatorfolie 
achter de radiator helpt enorm om de warmte niet verloren te laten gaan, maar juist de 
kamer in te brengen.  

De Energiebox is erg laagdrempelig en u bent welkom voor een kort en krachtig gesprek, 
na uw aanmelding.  

We zijn wat terughoudend met huisbezoeken maar we nemen graag telefonisch een 
vragenlijst met u door. Wij maken geen onderscheid in kopers of huurders.  

Op dit moment hebben we landelijk 27.000 huishoudens kunnen helpen. In Tilburg 
ongeveer 2300. 

Een voorbeeld: Tijdens een gesprek met een bewoner merkten we dat deze bewoner 
veel halogeenspotjes aan het plafond had. We adviseerden hen die spotjes door LED’s te 
vervangen en dat werd al snel merkbaar in de energierekening.  

Ook hebben we iemand kunnen helpen die via ons ontdekte dat de koelkast defect was. 
Die werd niet meer koud genoeg. Oude, versleten koelkasten kunnen enorm onzuinig zijn 
met elektriciteit. 
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De Energiebox is een cadeautje van de gemeente Tilburg en de drie deelnemende 
woningcorporaties: TBV wonen, Tiwos en WonenBreburg. Hun doel: door middel van een 

persoonlijk advies energie te besparen bij de huurders van woningcorporaties en de 
woningeigenaren van Tilburg. Daarmee gaan we bijdragen aan een duurzamer Tilburg.

Gabri van Dijk en Peter Eikelenstam 

https://www.tilburg.energiebox.org/register


Er zijn drie boxen beschikbaar: 

 

De Energiebox ter waarde van € 229,00 bestaat uit een 
adviesgesprek, een adviesrapport en een doos met 
energiebesparende producten. Wij geven bewoners 
persoonlijke tips over energiebewust gedrag in huis. Zij 
ontvangen een doos met energiebesparende producten. 
Een energiecoach geeft (telefonisch) uitleg over het gebruik van de 
producten, vraagt naar het energieverbruik van de bewoner, geeft besparingstips en zet 
deze op een rijtje in een rapport afgestemd op de situatie van de bewoner. De tips 
kunnen bewoners zonder hoge kosten zélf uitvoeren, en zo besparen ze jaarlijks al snel € 
128,00 op hun energierekening en verhogen zij hun wooncomfort. Zónder verbouwingen, 
en zónder investeringen. 

Wie zich aanmeldt wordt waarschijnlijk de volgende dag al gebeld voor een afspraak. 
Afspraken worden gemiddeld binnen drie weken gepland. 

TIP 

Wanneer uw energiecontract afloopt, kijk dan eens rond bij de grotere aanbieders. Zij 
kunnen vaak wel iets met de prijs doen en wellicht kunt u daarmee nog wat extra’s 
‘verdienen’. 

  

AFSLUITING DOOR DE VOORZITTER 

De voorzitter Jan Zaunbrecher dankt alle sprekers en de aanwezige bewoners. Bij het 
verlaten van de zaal krijgen alle aanwezigen een energiebesparend cadeau mee. 
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https://energiebox.org



OVER HBO WONEN 99 

HBO Wonen 99 is een huurdersbelangenorganisatie die alle commissies van huurders van 
WonenBreburg in Tilburg overkoepelt. HBO Wonen 99 is georganiseerd als vereniging; 
het bestuur wordt gekozen uit de Tilburgse huurders van WonenBreburg. HBO Wonen 99 
voert op Tilburgs niveau overleg met WonenBreburg en andere organisaties. Daarbij 
informeren wij de commissies van huurders en ondersteunen hen waar mogelijk. HBO is 
vertegenwoordigd in de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg en Stedelijk 
Bewoners Overleg. 

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) voert als koepel overleg met 
WonenBreburg over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het gehele 
woningbezit van de corporatie, dus voor zowel Tilburg en omstreken alsook Breda en 
omstreken. 

 
www.hbowonen99.nl 

VISIE VAN HBO WONEN 99 

 

Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. E-mail: secretaris@hbowonen99.nl -  
Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon: 06-42929162 – KvK: 18055748 Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80)
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Als sterke belangenvertegenwoordiger in de Tilburgse samenleving, staan wij voor een zichtbare positie 

die actief de betrokkenheid zoekt om invloed uit te oefenen op het wonen in Tilburg. Vanuit onze 

netwerken zijn we een gesprekspartner die transparant en met respect voor ieders waarden nauw 

samenwerkt met de huurders, WonenBreburg en de gemeente.  We weten wat er leeft in onze stad, 

doordat we sterk verankerd zijn. Hierdoor oefenen we krachtig onze invloed uit op betaalbaar en prettig 

wonen in Tilburg, voor nu en in de toekomst. Ons enthousiasme draagt bij aan samenwerkingsvormen 

waardoor we onze legitimiteit borgen en we samen sterk staan. Zo realiseren wij samen met onze partners 

zorgeloos en duurzaam wonen, in onze leefbare stad Tilburg. 

http://www.hbowonen99.nl
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