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Namens heel Essent: ENORM BEDANKT!

• Op 19 april hebben jullie als RvK Essent bijgestaan met advies

• In de presentaties hebben jullie op levendige wijze ideeën gedeeld over het Huis van de 

Toekomst

• Het viel de deelnemers aan de dialoog op dat de ideeën creatief, vernieuwend en 
concreet waren 

• Helpt ons om te bedenken hoe wij de klanten kunnen helpen 
verduurzamen, wat de klant van de toekomst wil en ernaar te handelen

• In deze reactie gaan wij in op wat Essent: 1. Al deed/doet met jullie ideeën; 2. 
Realistisch gezien gaat doen in de komende periode; 3. En wat op de langere termijn 
wellicht gedaan gaat worden



WAT WAS DE OPDRACHT
OOK ALWEER?



Hoe kan Essent ervoor zorgen dat het Huis van de Toekomst in 2030 
bijdraagt aan een betere leefwereld en voor iedereen betaalbaar is?

• 1. Hoe ziet het huis van de toekomst eruit en wat moet het kunnen en wat niet?

• 2. Hoe kan dit huis bijdragen aan een CO2 neutrale wereld?

• 3. Hoe kan Essent ervoor zorgen dat iedereen in zo’n huis van de toekomst kan wonen, 
ook als zij weinig geld hebben? 



AAN WELKE IDEEËN
WERKT ESSENT AL?



Zonnepanelen

Huren maandelijks opzegbaar

Recycle dienst

Glas-glas panelen 

Postcoderoos / Goed Boeren om het 
betaalbaar te maken

Reclame

Vorig jaar reclame met dieren gehad

André Hazes



Warmtepomp, zonneboiler, 

isolatie, slimme verlichting, 

ThuisApp

PlusjeHuis



WAARMEE GAAN
WE AAN DE SLAG?



Zonnepanelen

In dakpannen

Gekleurde panelen

Nieuwbouw

2e hands en vervangingsmarkt

Zelf thuis energie 

opwekken op een 

leuke manier!



Betaalbaar maken

Proefperiode voor “slimme” producten

Betalen via je energierekening

Isolatieglas, groene 

dakisolatie, 

bewegingssensoren voor 

verlichting



WELKE IDEEËN ZIJN ER
VOOR DE LANGE TERMIJN?



Zonnepanelen

Zonnecellen in ramen, deuren of 
gordijnen

Water

Hergebruiken van regenwater voor 
de wc

Waterradjes

Huis van de toekomst zelf 

bouwen niet, maar wel 

advies geven!

Dansvloer : (



BEDANKT!


