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DRIJFVEREN, TEVREDENHEID OVER HET 
EINDRESULTAAT EN PROBLEMEN DIE OPDUIKEN BIJ 

BEN-RENOVATIES

1Verschillende drijfveren zetten eigenaars aan tot een BEN-
renovatie. Zowel de staat van de woning, milieuovertuigingen, 

spelen een rol.

2De meeste woningeigenaars die overgaan tot een BEN-renovatie 

voor ogen: 75% van de woningeigenaars heeft al doelstellingen 
bepaald voor de start van het renovatietraject. 19% geeft aan dat 
doelstellingen werden vastgelegd tijdens het renovatieproces. Na 
uitvoering van de werken hebben de meeste eigenaars het gevoel dat 
hun doelstellingen zijn bereikt (81%) of deels bereikt (6%).

3Voorlopers wijzen op problemen tijdens alle fasen van het 
renovatietraject, maar hoofdzakelijk op problemen verbonden 
aan diagnose (34%), ontwerpfase (31%) en uitvoering (20%). 

Problemen bij de oplevering en tijdens de gebruiksfase komen minder 
frequent voor.

De meest frequent voorkomende problemen houden verband met: 
Kennis bij de architect/adviseur (ONTWERPFASE) - 82% van de 
voorlopers
Deskundig energieadvies als uitgangsbasis (DIAGNOSEFASE) - 
76%
Werfcoördinatie en samenwerking (UITVOERINGSFASE) - 65%
Kwaliteitsinspectie en -controle op de werf (UITVOERINGSFASE) 
- 59%
Tekortkomingen in het concept/plan (ONTWERPFASE) - 59%

KENNIS EN COMPETENTIES VAN DE BETROKKEN 
ACTOREN EN KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN

4Huidige voorlopers maken veelvuldig gebruik van hulpmiddelen 
om hun competenties en kennis over BEN-renovaties te 
vergroten en om de kwaliteit van de gebruikte materialen te 

verzekeren. Meer zelfs, het marktbereik van deze instrumenten zou 
stijgen van 56% vandaag naar 76% in de toekomst.

De meest gebruikte instrumenten zijn:
Handboeken, handleidingen, richtlijnen (88%)
Opleidingen en cursussen (71%)
Training op de werf en het opbouwen van concrete 
beroepservaring (65%)

5De helft van de woningeigenaars geeft aan zich vooraf te 
verzekeren van de competenties van de betrokken actoren, 
het is echter niet volledig duidelijk hoe dat gebeurt. Meestal 

gaan woningeigenaars verder op aanbevelingen van kennissen 
(25%), op aangetoonde beroeps- of werfervaring (19%) maar ook 
op andere aspecten (19%). Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat 
woningeigenaars overtuigd zijn op basis van verkennende gesprekken 
met de betrokken actoren. 

6Woningeigenaars baseren zich erg vaak op kwaliteitslabels 
(81%), maar ook op producten aanbevolen door onafhankelijke 
partijen (50%) om zich ervan te verzekeren dat de gebruikte 

materialen van goede kwaliteit zijn.

INSTRUMENTEN MET BETREKKING TOT HET 
OPLEVEREN VAN EEN VOOROPGESTELD 

EINDRESULTAAT

7Slechts een minderheid van de voorlopers bevestigt het gebruik 
van instrumenten om te verzekeren dat alle betrokken partijen 
toewerken naar een gezamenlijk vooropgesteld einddoel. Het 

gemiddeld marktbereik van deze instrumenten zou echter stijgen van 
25% vandaag naar 58% in de toekomst.

Volgens 59% van de voorlopers wordt er doorgaans geen 
energieadvies uitgevoerd als eerste stap richting een BEN-
renovatie. Een dergelijk advies is echter cruciaal om te bepalen 
welke energiebesparingsmaatregelen ondernomen moeten worden. 
In ongeveer de helft van de gevallen blijken de woningeigenaar en 
de betrokken actoren wel een informele overeenkomst te hebben 
over het na te streven energieprestatieniveau en de uit te voeren 
maatregelen (47%).

8Instrumenten die helpen om een gemeenschappelijk beoogd 
eindresultaat af te spreken en na te streven worden nochtans 
sterk gewaardeerd door woningeigenaars. Gemiddeld genomen 

geven dergelijke instrumenten vertrouwen volgens 50% van de 
woningeigenaars.

De instrumenten die het meest vertrouwen opwekken zijn: 

na renovatie (75%)
Onafhankelijk en deskundig energieadvies volgens goede 
praktijk (63%)
Informele overeenkomst tussen alle partijen over het beoogde 
eindresultaat (56%)

INSTRUMENTEN OM SAMENWERKING EN 
COÖRDINATIE TIJDENS HET RENOVATIEPROCES TE 

VERBETEREN

9Slechts een minderheid van de voorlopers maakt gebruik van 
instrumenten die de samenwerking en coördinatie tijdens het 
renovatieproces verbeteren. Een groot deel van de voorlopers 

wijst echter op problemen die verband houden met werfcoördinatie en 
samenwerking (65%) en met kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering 
(59%). Het gemiddeld marktbereik van dergelijke instrumenten zou 
echter stijgen van 26% vandaag naar 48% in de toekomst.

Enkel checklists en zelfbeoordelingsinstrumenten worden gebruikt 
door meer dan de helft van de voorlopers (53%). Opmerkelijk is 

procesmanager wordt aangesteld voor de algemene coördinatie van 
de renovatiewerken (24%).

10Procesgerelateerde instrumenten zijn erg belangrijk om
frequent voorkomende problemen aan te pakken maar 
spelen slechts een beperkte rol in het opwekken van 

vertrouwen bij klanten. 

Data verkregen door enquêtering van 16 woningeigenaars die een BEN-
renovatie hebben uitgevoerd, en door diepte-interviews en workshops met 

toepassing in deze context verwijzen we naar de Belgische BEN radar (meer 
informatie op cohereno.eu).

10 feiten over Belgische woningeigenaars en 
voorlopers betrokken bij BEN-renovaties 
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Kernactiviteiten - Welke kernactiviteiten zijn nodig om de 
waardepropositie naar de markt te brengen, om de klanten te bereiken 
en om goede klantenrelaties te onderhouden?

1Het is sterk aan te raden om voor de start van de werkzaamheden 
met alle betrokken actoren en samen met de klant een 
gemeenschappelijke overeenkomst te bereiken over het beoogde 

energieprestatieniveau en over de uit te voeren energiebesparende 
maatregelen. Dit is nodig om te verzekeren dat alle actoren werken 
naar een gemeenschappelijk einddoel en naar tevredenheid van de 
klant.

Slechts een minderheid van de voorlopers geeft aan vandaag naar 
een gemeenschappelijk afgesproken eindresultaat toe te werken. 
De meerderheid van de Belgische woningeigenaars (75%) heeft 

energieprestatieniveau voor ogen.

2Een BEN-renovatie start met een deskundig en gedetailleerd 
energieadvies. 59% van de voorlopers geeft echter aan dat 
zo’n energieadvies vandaag meestal niet wordt opgesteld. 

Het gebrek aan een deskundig energieadvies als uitgangsbasis is 
meteen ook het meest voorkomende probleem gerapporteerd door de 
voorlopers (76%).

3Andere veelvoorkomende problemen zijn een gebrek aan 
coördinatie en samenwerking (65% van de voorlopers) 
en een gebrek aan kwaliteitscontrole op de werf (59%). 

Gepaste activiteiten die verband houden met coördinatie, met het 
verzekeren van samenwerking tussen alle betrokken actoren en met 
kwaliteitscontrole op de werf moeten geïntegreerd worden in het 
aanbod naar klanten.

4Besteed voldoende aandacht aan de oplevering en de opvolging 
na de renovatiewerken. Mogelijke activiteiten die het aanbod 
naar klanten kunnen versterken zijn (1) het aanleveren van 

een gebruikersgids met richtlijnen voor gebruik en onderhoud, (2) 
monitoring van het effectieve energieverbruik gedurende bv. 1 tot 

technische installaties.

Strategische partners - Welke strategische partners zijn nodig om de 
waardepropositie naar de markt te brengen, om de klanten te bereiken 
en om goede klantenrelaties te onderhouden?

182% van de voorlopers melden een gebrek aan kennis bij 
betrokken actoren als voornaamste probleem voor het leveren 
van kwaliteit. In het bijzonder architecten en adviseurs spelen 

een cruciale rol in het slagen van een BEN-renovatie. Strategische 
partners moeten voldoende kennis hebben over BEN-renovaties (via 
handboeken, richtlijnen, opleidingen, …) en voldoende competenties 
hebben opgebouwd door middel van concrete beroepservaring.

Bekwaamheid van de betrokken partners is van groot belang om 
klanten te overtuigen. De meeste klanten zoeken informatie om 
zichzelf te vergewissen van de competenties van de betrokken 
actoren en 50% van woningeigenaar zegt dit te doen voor ze beslissen 
met wie ze gaan werken.

2Het is aan te bevelen om in zee te gaan met partners met een 
kwaliteitslabel/keurmerk, met partners die onafhankelijke 
aanbevelingen voor kunnen leggen (vb VIBE-label) of die werken 

volgens een code van goede praktijk.

3Er moet een bekwame en ervaren energieadviseur in de 
samenwerking betrokken worden. Bij voorkeur is dit een 
energieadviseur die een kwaliteitslabel voor de energiezuinige 

renovatie vooropstelt (vb. Passiefhuisstandaard) of die werkt 
volgens een code van goede praktijk (vb. BEN-label), aangezien deze 
instrumenten in sterke mate vertrouwen scheppen bij klanten (75% 
en 63%).

4Het aanstellen van een project- of procesmanager bevoegd 
met de algemene coördinatie is een bijzonder waardevolle 
oplossing om veelvoorkomende problemen met coördinatie, 

samenwerking en kwaliteitscontrole te vermijden. Vandaag is dit 
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Waardepropositie: jouw aanbod naar klanten toe

1Volgende aspecten spelen volgens woningeigenaars een rol in 
het beslissingsproces om over te gaan tot een BEN-renovatie:

Opwaardering van de woning (een of meerdere aspecten 
activeren het proces)
Verbetering van het comfort in de woning
Vermindering van de energiekosten
Vlot renovatieverloop
Vertrouwen in het bekomen van het beoogde eindresultaat

Verschillende drijfveren zetten eigenaars dus aan tot een BEN-
renovatie. Zowel de staat van de woning, milieuovertuigingen, 

spelen een rol. Een succesvol aanbod naar klanten speelt in op deze 

2De meeste woningeigenaars die overgaan tot een BEN-

energiebesparing voor ogen. Om klanten te overtuigen moet de 
waardepropositie dus duidelijk aangeven welk energieprestatieniveau 

Mensen en middelen - Welke mensen en middelen zijn nodig om de 
waardepropositie naar de markt te brengen, om de klanten te bereiken 
en om goede klantenrelaties te onderhouden?

1Woningeigenaars vertrouwen in grote mate op kwaliteitslabels 
(81%) en op aanbevelingen van onafhankelijke partijen (50%) om 
zich ervan te verzekeren dat de gebruikte materialen van goede 

kwaliteit zijn. De belangrijkste materialen (gebouwschil of technische 
componenten) voor de renovatie hebben dus bij voorkeur een 
kwaliteitslabel of worden aanbevolen door een onafhankelijke partij.

65% van de voorlopers gebruikt vandaag reeds producten met een 

2Energieprestatiecontracten (EPCs) of andere contracten die 
een bepaalde prestatie garanderen zijn bijzonder waardevolle 
instrumenten gezien ze sterke garanties bieden naar klanten 

toe. 
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Praktische aanbevelingen voor het verhogen van kwaliteit en 
het versterken van consumentenvertrouwen
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