


RRE in uitvoering
Met de Regeling Reductie Energiegebruik, ook wel RRE genoemd,  kunnen 
gemeenten hun huiseigenaren stimuleren kleine, energiebesparende 
maatregelen te nemen. De uitvoering van de RRE is op dit moment in volle 
gang. 

Voor de opvolger van deze regeling, de RRE-Woningen, kunnen de 
gemeenten vanaf 16 november subsidie aanvragen. Nieuw in de 
RREW is dat deze zich ook richt op huurders. 

Subsidie aanvragen is één, maar hoe krijg je bewoners zo ver 
dat zij daadwerkelijk die kleine maatregelen gaan nemen?  
Nou, dat blijkt een uitdaging.

Hoogste tijd dan ook om de RRE een flinke oppepper 
te geven en dan ook maar direct goed van start te 
gaan met RREW!



Hoe zorgt een gemeente er nou voor dat de huiseigenaren en straks ook de huurders de 
middelen heeft om kleine, energiebesparende maatregelen te nemen. De meest 
gebruikelijke maatregelen zijn:

• het verstrekken van een  voucher, waarmee de bewoner energiebesparende producten 
(al dan niet in de vorm van een energiebox) kan aanschaffen;

• het verstrekken van maatwerkadvies aan huis, bijvoorbeeld via een energiecoach;

• het houden van collectieve inkoopacties.

Nu blijkt het alleen maar aanbieden van voucher, advies of inkoopactie niet genoeg. Met 
een voucher moeten bewoners naar de winkel, voor advies moeten zij naar een website 
om een afspraak te maken en zo ervaren zij nog meer van dat soort drempels. 

Facet heeft daarvoor de oplossing: een nieuw, oud idee! Lees maar verder.

Uitdagingen van RRE én RREW



De RRE-wagen





De RRE-wagen …
… is net een SRV-wagen, maar dan vol met energiebesparende producten.

… rijdt net zoals een ijscokar door de wijken van jouw gemeente en verblijdt bewoners met een aangename verrassing.

… waar bewoners coronaproof direct energiebesparende producten kunnen kopen en afrekenen met hun voucher.

… waar bewoners een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk energieadvies aan huis.

... waar bewoners sowieso van ons RRE-team een professioneel advies krijgt over algemene besparingsmaatregelen.

Door met de RRE-wagen eerst rond te rijden en daarna halt te houden op een standplaats worden meer vouchers 
ingewisseld. En daar gaat het om.

Sorry, we hebben je gemist. Het RRE-team gaat – coronaproof – van deur tot deur. Is de bewoner niet thuis, dan laten we 
een vrolijk bericht achter waarmee we verwijzen naar de vaste standplaats waar we later die dag nog staan. Zo heeft 
iedereen de gelegenheid om de RRE-wagen te bezoeken

Tip: u kunt deze actie combineren met een gastles over energiebesparing op school (niet in de prijs inbegrepen).



Een mooi visitekaartje, 
een groot bereik en
nog meer
Je steunt de middenstand
We bevoorraden de RRE-wagen met producten van de 
lokale bouwmarkt (via een aanbesteding).

Overgebleven producten nemen zij terug, dus u heeft 
geen overschot. 

Visitekaartje
De RRE-wagen is een 

prachtig visitekaartje voor 
uw gemeente. U laat zien 
dat u voor je bewoners 

klaarstaat

Groot bereik en direct inzicht
Huis-aan-huis, iemand thuis en zo niet dan is er 

de standplaats. En u weet direct hoeveel 
vouchers zijn ingewisseld en wat er dus nog aan 

budget resteert.



Nog even over corona
Corona heeft niet alleen gezondheidskundig invloed, 
maar (en misschien wel vooral) maatschappelijk een 
negatieve impact: we missen contact.

Daarom komen we met de volledig coronaproof 
ingerichte RRE-wagen naar de bewoners toe; wel zo 
veilig en toch contact.

We doorbreken de eenzaamheid die velen in 
coronatijd ervaren met een praatje en dat is ook nog 
eens een nuttig praatje.

Coronaproof
U stimuleert bewoners om 

thuis te blijven (en niet 
naar de bouwmarkt te 

gaan)

Eenzaamheid 
tegengaan 

Een fijn contactmoment voor 
bewoners dat ook nog eens 
energiebesparing oplevert



Wat wij regelen

• De RRE-wagen, duidelijk herkenbaar.

• Communicatiekit om de RRE-wagen in uw gemeente aan te kondigen

• Bevoorrading door lokale bouwmarkt (via een aanbesteding)

• Administratieve afhandeling van de vouchers

• Chauffeurs en energiecoaches

• Rijschema 

• Optioneel: een gastles over energiebesparing op scholen in uw gemeente (voor het 
beste resultaat voordat wagen gaat rijden)



Aanbod

€   7,50 per bewoonde woning*
De RRE-wagen is inzetbaar vanaf december 2020 en kan zowel onder de RRE-regeling als de RREW-regeling 
worden ingezet. En denkt u er aan: RREW aanvragen kan vanaf 16 november 2020 om 09:00 uur (wie het eerst 
komt, die het eerst maalt).

* Voor deze prijs geldt een minimum aantal te bezoeken adressen (te bepalen in overleg met de gemeente)



Interesse?
Neem contact op met Jacklien Quirijnen

T +31 6 25 38 47 14

E jq@facetadvies.nl



Het team van Facet is thuis in de gemeentelijke organisatie. 
Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring bij gemeenten, 
samenwerkingsverbanden, provincies en andere 
overheidsorganen. Wij zetten onze kennis en kunde in om 
duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Facet helpt met visie, beleid en uitvoering.

Samen creëren wij effectieve en duurzame oplossingen, 
die bijdragen aan een betere samenleving voor morgen.

Facet




