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Maatschappelijke opdracht

Klimaatakkoord bindt samenleving aan grote ambitie

Opgave

95%
van de gebouwde omgeving 
energieneutraal in 2050

1,1 miljoen gebouwen

7 mln woningen –
4 mln koopwoningen
13 duizend wijken

1,5 mio Woningen verduurzaamd in 2030

50.000
Huizen per jaar verduurzamen in 
wijkgerichte aanpak v.a. 2021

Individuele klanten helpen met 

verduurzaming

Groepen klanten helpen met 

verduurzaming
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Klantreis

Verduurzaming van start in proeftuinen
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Onderzoek MarketResponse: 

“Consument wil gemak en is 

bereid daarvoor te betalen” 
(ook al wil hij niet betalen voor energieadvies)

Hoog

Laag
Moeilijk MakkelijkKunnen
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Interventies

falen

Interventies

succesvol

Klantreis

Huiseigenaren ervaren gedoe bij verduurzaming
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Next steps
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Waarom vallen we deze klant lastig met verduurzaming?Waarom vallen we deze klant lastig met verduurzaming?
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Realisatie

Welke verduurzamingsmaatregelen moet 

ik nemen en wat “levert” het op?

Welke partij / partijen gaan deze 

verduurzamingsmaatregelen uitvoeren?

Hoe betaal ik dat? 

Wat komt er op mij af en wie kan mij 

helpen?

Wat zijn de energieprestaties / is het 

extra comfort van mijn huis?
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y Huisscans en (telefonisch) 

duurzaamheidsadvies

Organiseren van (ontzorg)aanbod in 

bouw- en installatie branches

Subsidies, spaarproduct, leasing, 

lenen (hypothecair en consumptief)

Generieke informatie verduurzaming

Inzicht creëren in energieprestaties 

en comfort van huis

Bouwsteen Klantvraag Oplossingsrichting

Routekaart

Betalen

Informeren

Wonen

Klantreis

Alle bouwstenen leiden tot één (digitale) klantreis
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Introductie Rabo
Groen-

hypotheek

Start samenwerking
GreenHome inclusief
aanhaken lokaal MKB

Training adviseurs en
relatiemanagers

Duurzaamheids
korting op basis 

van EPC/EI

Pilot FCTR ERabo Groendepot

2018 20192017

HuisScan Light

Klantreis

Ontwikkeling duurzaam wonen bij de Rabobank
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Klantreis

Muterende klanten nemen steeds vaker EBV op in hypotheek
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Financiële oplossingen

Hypotheek

2: Rabo Groendepot

106% woningwaarde

€ 9.000 extra ruimte

€ 15.000 extra ruimte

Hogere NHG grens

€ 25.000 extra ruimte

1: Duurzaamheidskorting

3: Rabo Groenhypotheek
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• Groendepot → vormvrij! 

• Combi Duurzaamheidskorting & Groen Hypotheek

• Consumptieve lening vanaf 1-7 (rente 4%) 

• Onderscheidende tools en opleiding ontwikkeld in 
samenwerking met partner Greenhome 

Hypotheken

Onderscheidende producten en diensten
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Rentekorting 0,2 %

EPC 0,4 of lager

EI 0,6 of lager

Bouwjaar 2018 of later 

Nieuw! Geen bewijslast 

voor nieuwbouw per 20-6

Hypotheken

Duurzaamheidskorting
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• Gereserveerd bedrag om te gebruiken voor energiebesparende voorzieningen 

• Looptijd: max. 24 maanden

• Uitgangspunt eigen inschatting of bijv. HuisScan

• Geen rentelasten zolang geld in depot staat

• Ook als “spaarpot” voor twijfelende klanten.

Hypotheken

Rabo Groendepot
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•Vaste rentekorting van 0,5% voor 10 jaar te combineren met Duurzaamheidskorting

•Annuïteitenhypotheek

•Vereist: Groenverklaring incl. gecertificeerd duurzaam hout  

•Bedrag afhankelijk van type woning en EPC: 

EPC Woning Appartement

≤ 0,26 € 100.000 € 65.000

≤ 0 € 150.000 € 100.000

Hypotheken

Rabo Groenhypotheek
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Inzicht: wat is er mogelijk? Advies: wat moet ik doen? Actie: bij wie moet ik zijn?

Via online HuisScan & kennisplatform Via (telefonisch) bespaaradvies Via marktplaats met gespecialiseerde bedrijven

1 2 3

Overige diensten

GreenHome helpt met oriëntatie, advies en uitvoering
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Overige diensten

HuisScan Light

- Snel een inzicht in de kosten

- Trigger voor klanten om er zelf verder aan de 

slag te gaan

- Kansen voor de adviseur om meer diensten 

(energieadviseur, hypotheekproducten) te 

koppelen
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Overige diensten

THE FCTR E
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Stelling I

“Iedere hypotheekklant moet advies over (het verbeteren 

van) de energieprestatie van zijn woning krijgen”
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Stelling II

“Rabobank moet (op termijn) geen hypotheken 

verstrekken op woningen met een slecht energielabel 

zonder verduurzamingsplan”
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Stelling III

“Net zoals een definitief energielabel bij de verkoop van 

een woning verplicht is, zou een hypotheekadviseur 

verplicht moeten zijn (de gevolgen van) een slechte 

energieprestatie van een nieuwe woning met de klant te 

bespreken en vast te leggen” 


