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WAT IS DE 
CITY DEAL?

Deventer is in 2030 energieneutraal door 
gezamenlijke actie van burgers, bedrijven, (kennis)
organisaties en overheid. 

Met het Deventer Woningabonnement® trekken 
burgers, bedrijven en (kennis)organisaties een 
innovatieve aanpak van de grond. Verduurzamen 
zonder zelf te investeren. 

Overheden financieren in de vorm van gegarandeerd 
kapitaal (vergelijkbaar met eigen vermogen), wat 
private financiers aanzet om aanvullende financiering 
te verstrekken. 

Dit hefboomeffect genereert een volume van € 100 
miljoen tot 2020, met een verwachte doorgroei in de 
periode daarna tot € 300 miljoen. Met inzet van het 
Nationaal Energiebespaarfonds als risicodragend 
vermogen is als perspectief op termijn nog een veel 
groter volume mogelijk.

Met minimaal 25% inzet van mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoer van 
maatregelen voor het Woningabonnement®. Dit 
gebeurt in samenwerking met Deventer Werktalent.

Minimaal 2.000 extra banen in 2030 in Deventer en 
de regio. 

Met deze aanpak geven we een betekenisvolle impuls 
aan de totale energietransitie vanwege de spin-off 
in andere sectoren, in regelgeving en vooral in de 
aanpak vanuit de markt.
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WAAROM DEZE CITY DEAL?
Aan ambities in duurzame energie hebben we in ons land geen gebrek. Ook 

aan convenanten met en tussen overheden, branche- en belangenorganisaties, 

marktpartijen niet. En toch komt de verduurzaming van bestaande bouw en 

nieuwbouw onvoldoende snel op gang. Consumenten maken andere keuzen. 

De reactie is dan veelal: meer informatie, uitleggen waarom het belangrijk is, 

nog meer subsidieverstrekkingen en overheidsleningen en nog meer beperkt 

opschaalbare pilots.

Deventer heeft zich afgevraagd waarom het wel lukt met het aanbod aan mobiele 

telefonie en andere electronische apparatuur om consumenten in beweging te 

krijgen. De techniek laat immers zien dat duurzaam bouwen en renoveren voor 

dezelfde woonlast (inclusief energie) geen probleem hoeft te zijn. Voor een echte 

beweging in de consumentenmarkt blijkt een overkill aan aanbod zonder op maat 

gesneden begrijpelijke financiering zinloos.

Deze City Deal doorbreekt deze impasse en trekt duurzaam bouwen en renoveren 
concreet van de grond door: 
• Het Woningabonnement® net zo simpel aan te bieden als de mobiele telefonie.

• Er van uit te gaan dat de markt het kan aanbieden en concrete marktpartijen  

 zover te krijgen om de handschoen op te pakken.

• De effectiviteit van de inzet van overheidsgeld te vergroten. 

 

Uit eerder opgedane ervaring hebben we de overtuiging dat we de 

energietransitie een sterke impuls geven. Deze City Deal kan ook andere doelen 

zoals zonne-energie, duurzame mobiliteit, financiële arrangementen voor andere 

sectoren (zorgsector, MKB, sport ed.) bewerkstelligen. 

 

Deventer kiest ervoor om deze City Deal compact te houden en niet het hele 

energiespectrum ineens te presenteren. Daarvoor hebben we twee belangrijke 

redenen:  

1.  Voor de korte termijn bieden we het kabinet in het kader van het EU 

voorzitterschap van Nederland op het energiedossier een concrete, 

overzichtelijke (en werkende!!!) oplossing.

2.  De eenvoud van deze City Deal brengt de op te lossen vraagstukken  

scherp in beeld.



HET WO NING
ABON NEMENT®

Wél energiezuinig, maar zónder de investering. Aanleg van 
woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen 
tegen een vaste maandelijkse energierekening die niet hoger 
hoeft te zijn dan de huidige energierekening. Dat kan in 
Deventer met het Woningabonnement®. En daarmee komt het 
ook buiten Deventer beschikbaar.

AANTREKKELIJK ALTERNATIEF
Voor mensen die niet kunnen of willen investeren in duurzame maatregelen 

in hun woning, maar die wel duurzaam en comfortabel willen wonen, is 

het Woningabonnement® een aantrekkelijk alternatief voor de normale 

energierekening. Uiteraard is ook zelf investeren (uit eigen geld) of lenen mogelijk. 

Een bewoner kan zelf de maatregelen kiezen en bepalen wat hij per maand wil 

betalen. De een kiest voor maatregelen die binnen het bestaande energiebudget 

blijven, een ander voor comfort of extra maatregelen en is bereid daar meer voor 

te betalen. 

LOKALE EN REGIONALE 
SAMENWERKING
Het Woningabonnement® is tot stand gekomen met bedrijven, 

woningbouwcorporaties, Sallcon/Deventer Werktalent en de gemeente. De 

samenwerking komt voort uit het Blok voor Blok-project. Lokale partijen bundelen 

hun krachten om Deventer duurzamer te maken. Om het Woningabonnement®  te 

kunnen starten voor de eerste 25 inwoners in 2015, geeft de gemeente Deventer 

een (risico dragende) lening van € 400.000. 



HOE WERKT HET 
WONINGABONNEMENT®?
Er wordt nu een organisatie (stichting) opgezet die (in een francisevorm) 

aanbieders het recht geeft het Woningabonnement® in de markt te zetten. De 

consument bepaalt op basis van een analyse van verbruik en besparing welke 

maatregelen gewenst zijn. De aanbieder levert de producten en diensten (tegen 

marktconforme tarieven) geeft productgarantie en wat nog belangrijker is: geeft 

een energieprestatiegarantie. De energierekening wordt betaald aan de Deventer 

Energiecoöperatie. Met Kredietbank Salland is een afspraak gemaakt om tegen een 

vaste vergoeding per contract het incasso en debiteurenrisico over te nemen. Met 

bedrijven die de duurzaamheidsmaatregelen gaan uitvoeren, worden afspraken 

gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo 

snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Mensen komen aan het werk, er is een 

stimulans voor de Deventer economie en we werken aan een energieneutraal 

Deventer. 

De consument bepaalt uiteindelijk op basis van de eigen portemonnee aan 

woonlasten welk aanbod gekozen wordt. Daarbij zijn veel besparende maatregelen 

of 1 maatregel met opwek van energie via een groene energierekening 

gelijkwaardig.

HOE WORDT HET GEFINANCIERD?
De overheidsfinanciering wordt risicodragend verstrekt. Dus in de vorm van private 

equity (met eigen vermogen vergelijkbare participatie of achtergestelde leningen). 

Vervolgens wordt (tegen normale rentepercentages) financiering uit de markt 

aangetrokken op basis van dit risicodragend kapitaal (verhouding 

15 - 85%). Hiermee wordt een hefboomeffect gerealiseerd. Met de € 0,4 miljoen 

van de gemeente Deventer is € 2,0 miljoen uit de markt gehaald. Vervolgens is de 

provincie Overijssel van plan een aanzienlijk bedrag als participatie in te zetten 

waarmee ca. € 50 -100 miljoen private financiering opgehaald kan worden. Bij 

een landelijke en Europese opschaling kan dit bedrag nog vele malen vergroot 

worden. 

VASTLEGGEN DOELEN, 
KWALITEITSCRITERIA EN 
GARANTIES

Om het proces te structureren wordt een overkoepelende stichting opgericht. 

Hierin worden de maatschappelijke doelen, kwaliteitscriteria en garanties voor 

consumenten ondergebracht. Aanbieders mogen het Woningabonnement® slechts 

toepassen als daaraan wordt voldaan. Hiertoe wordt de Europese EPC (Energie 

Prestatie Contract) code toegepast.

De weg naar een grootschalige aanpak van het Woningabonnement® is nog niet 

vrij. Lang niet alle belemmeringen zijn weggenomen. Dat kunnen Deventer en 

Overijssel niet alleen. Daarom is het Woningabonnement® bij uitstek geschikt voor 

een City Deal.



DE CITY DEAL BESTAAT UIT 4 
BELANGRIJKE ELEMENTEN:

1   Hefboomeffect financiering;
2   Aantrekkelijk aanbod consumenten;
3   Werkgelegenheid;
4   Innovatie.

Consumenten nemen grote en kleine stappen bij het ‘verduurzamen’ van 

hun woning. Wij gaan er van uit dat de meeste mensen meerdere (kleine) 

stappen nemen. Daarom gaan we uit van een gemiddelde van € 10.000 per 

Woningabonnement®. 

1 HEFBOOM EFFECT FINANCIERING
De Gemeenteraad van Deventer stelt € 400.000 beschikbaar in de vorm van 

private equity (achtergestelde lening). Hieraan wordt € 2.000.000 privaat geld 

toegevoegd. Voor eind 2015 worden met dit geld 200 Woningabonnementen® 

afgesloten. De provincie Overijssel wil een aanzienlijk bedrag inzetten in de vorm 

van participatie. Het hefboomeffect wat hiermee tot stand komt, kan zorgen voor 

€ 50 tot € 100 miljoen vreemd vermogen. Genoeg om 5.000 tot 10.000 

huishoudens van een Woningabonnement® te voorzien. 

Als het Rijk bereid is (een deel van) het Energiebespaarfonds in te zetten als 

revolverend risicodragend vermogen, dan is het mogelijk een veelvoud van dit 

vermogen uit de markt te halen (van 300 miljoen tot 2 miljard). Via de Europese 

Investeringsbank (EIB) kan een vergelijkbare hefboom met Europese middelen tot 

stand komen (is feitelijk plan Junker).

 

Omdat er via de abonnementsgelden direct (maandelijks) geld binnenkomt, zijn 

er snel herfinancieringsmiddelen beschikbaar. Hiermee kan op termijn verdere 

financiering plaatsvinden en overheidsinterventies worden teruggebracht. De 

overheid kan hiermee al na 5 tot 10 jaar de middelen op andere beleidsvelden 

inzetten die (dan) maatschappelijk relevant zijn. In de huidige praktijk ligt het 

overheidsgeld 15 tot 20 jaar vast in leningen. 

2 AANTREKKELIJK AANBOD 
CONSUMENTEN
Het Woningabonnement® biedt consumenten de mogelijkheid hun woning 

energiezuinig te maken zonder zelf een euro te hoeven investeren. Geen uniform 

pakket, maar duurzaamheidsmaatregelen die aansluiten op de wensen van 

verschillende typen consumenten. Een goed verhaal. De eerste 25 deelnemers 

waren zo gevonden. Anderen melden zich inmiddels en komen uit alle hoeken van 

Overijssel. 



Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de uitkomsten 

van de Overijsselse aanpak gebruiken als innovatief voorbeeld voor de rest van 

Nederland. Het concept is economisch erg interessant. 

De lange termijnrelatie met de huiseigenaren geeft zicht op werk in de toekomst. 

Maar de toegevoegde waarde zit hem ook in de nieuwe markt die wordt 

aangeboord. Het consortium dat het Woningabonnement® gaat uitvoeren, laat 

zien flexibel te zijn en mee te gaan met maatschappelijke veranderingen. Het is 

daarmee klaar voor de toekomst.

3 WERK GELEGENHEID
Een van de belangrijkste doelstellingen in de EU Urban Agenda is Groei en Banen. 

Met het Woningabonnement® wordt een aanzienlijke extra omzet gerealiseerd 

in de bouw- en installatiebranche en verwante bedrijfstakken. Alleen in Deventer 

komen er tot 2030 al 2.000 extra banen op het gebied van duurzaam bouwen 

en renoveren bij. Op landelijke schaal is dit een veelvoud. Dat hierdoor een extra 

economische groei ontstaat, moge duidelijk zijn.

Bijzondere aandacht hebben mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Minimaal 25% van het arbeidsvolume komt van Deventer Werktalent. Dit leidt tot 

een enorme impuls. Dit is geen vrome wens, maar een harde afspraak op basis van 

ervaringen in Deventer met meerdere (ondernemende) partijen.  

4 INNOVATIE
Naast het wegnemen van belemmeringen en bevorderen van samenwerking 

is het stimuleren van innovatie de derde doelstelling van de Agenda Stad   

[www.agendastad.nl]. 

Elk initiatief moet in hoge mate innovatief zijn en gericht zijn op:
• Verbetering van bedrijfsprocessen;

• Realisatie van efficiency en effectiviteit;

• Economisch meer rendabele projecten;

•  Opschaling tot normale productie (bij voorkeur in de eigen regio/stedelijke 

omgeving);

• Belang -ook op Europese schaal- en meerdere beleidsdoelen dienend.

Het Woningabonnement® en de opschaling van de financiering is zo innovatief. Het 
gaat om:
•  Technische innovatie bij ‘verduurzaming’ en energieopwekking. Bijvoorbeeld 

het aanbrengen van elektrische wandverwarming (waardoor levering van gas 

uitgesloten wordt).

• Toepassing van het abonnement op andere woonfaciliteiten:

 - Witgoed (wasmachine, koelkast)

 - LED-verlichting

 - Investeringen zorg (traplift, alarmering)

 - Domotica/ICT-voorzieningen

 - Mobiliteit (levering van een elektrische auto tegen maandbetaling).

•  Energieopslag. De belangrijkste ontbrekende schakel tussen energiebesparing 

en -opwekking is de energieopslag. Dit draagt in hoge mate bij aan het 

bereiken van de CO2-doelstelling. Bijkomend voordeel is het verlagen van de 

piekbelasting in het net en een prijsvoordeel door een lager energieverbruik. De 

gemeente Deventer is betrokken bij de test van een nieuwe batterij, die wordt 

ontwikkeld in samenwerking met ECN.



•  Nieuwe verdienmodellen voor de overheden. Door risicodragend kapitaal in te 

zetten kan een veelvoud aan investeringspotentie uit de markt worden gehaald.

Het gaat bij de ontwikkeling van het Woningabonnement® om een compact, 

integraal en inclusief stedelijk model vanuit de “quadruple helix”: overheden, 

bedrijfsleven, (kennis)instellingen en maatschappelijke organisaties. Met de lokale 

overheid als regisseur of launching customer. De stad fungeert hierbij als locatie 

(living lab) die zich door samenwerking met andere steden in Overijssel, de regio, 

landelijk en in Europa steeds meer ontwikkelt tot broedplaats voor landelijk en 

Europees beleid. Wij werken met het Woningabonnement® zo actief mee aan het 

ontstaan van een landelijk en Europees Innovatiepartnerschap Slimme Steden en 

Gemeenschappen (EIP) bestaande uit publiek-private initiatieven tot innovaties 

voor steden op het raakvlak van energie, efficiency, ICT en stedelijke mobiliteit.

 

CONTEXT EN 
ECONOMISCHE 
POSITIONERING

DOELSTELLING DUURZAME 
ENERGIE
De Gemeenteraad van Deventer heeft in 2009 besloten tot de doelstelling 

“Deventer Energieneutraal 2030”. In 2011 heeft de Raad de uitvoeringsagenda 

duurzame energie 2011-2018 vastgesteld.

Beleidsmatig is dit opgenomen in de Middellange Termijn Beleids Agenda onder 

de Agenda Duurzaam en Dynamisch. Daarvan is de ambitie: 

Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het maximaal 
faciliteren en stimuleren van ondernemerschap onder het gelijktijdig 
verbeteren van de balans tussen economie en een energieneutrale 
leefomgeving.



De komende jaren is het behouden en uitbreiden van de economische 
bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid de dominante opgave voor 
Deventer. Alleen langs die weg behouden we onze welvaart en ons welzijn 
op lange termijn. We gaan voor de profielen Boeiende beleefstad, Duurzame 
maakstad en Open informatiestad. Een attractief cultureel en creatief klimaat, 
grondstof- en energieneutraliteit, een sterk innovatief vermogen en een 
goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt versterken 
en ondersteunen deze opgave. De Deventer kernkwaliteit Ondernemerschap 
benutten we maximaal om onze doelstellingen te bereiken. Het overkoepelende 
doel “Zet Deventer op de kaart” verbindt zich met het vergelijkbare doel dat het 
Kabinet aan de Agenda Stad meegeeft: “Zet Nederland op de kaart”.

STRATEGISCHE KOERS
Overheden kunnen nauwelijks meer zelf grootschalig investeren. Het is dus 

zaak om private investeringen uit te lokken die (mede) ten dienste staan van de 

publieke (economische, sociale en ruimtelijke) doelstellingen. Het aantrekken of 

genereren van economische bedrijvigheid is de meest effectieve bestrijding van 

leegstand, werkloosheid en armoede. De nog beschikbare publieke middelen (geld, 

menskracht, lobby) moeten daar op gericht zijn. De bestaande samenwerking met 

partners in de samenleving moet hiervoor verbreed en verdiept worden. 

De focus ligt op punten:
• Ondernemen in Deventer

• Economische profilering

• Duurzame energie:

Hierbij is een duidelijke faciliterende rol van de gemeente neergelegd met nadruk 

op participatie van bewoners, bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen en 

voorzien van een moderne marketingstrategie. 

De Gemeenteraad heeft in 2011 een 8tal beleidslijnen vastgesteld waarlangs het 
beleid gerealiseerd wordt.
1. Verduurzaming bestaande woningbouw

2. Zonne-energie zonder subsidie

3. Oprichting Energie coöperatie en stimulering private initiatieven

4. Biomassa en (industriële) restwarmte.

5. 2 windturbines

6. Energieneutrale nieuwbouw (Steenbrugge)

7. Energieneutrale nieuwbouw stadskantoor

8. Verduurzaming gemeentelijke organisatie.

Deze onderwerpen zijn en blijven leidend. De Gemeenteraad voegt hier naar 

verwachting dit najaar een 9e onderwerp aan toe, namelijk duurzame mobiliteit.

Kernbegrippen bij alle onderwerpen zijn: Faciliterend; Partners voorop; Moderne 

marketing; Economische dynamiek en Werkgelegenheid.

Speerpunten hierbij zijn:
•  Doorontwikkeling Woningabonnement® tot een landelijk opschaalbaar 

financieel verdienmodel waarbij ook uitbreiding naar de huursector plaats kan 

vinden.

•  Faciliteren van samenwerking en stimuleren van innovatie op het gebied 

van energieopwekking, procesinnovatie bij bedrijven, duurzame mobiliteit, 

toepassing van restwarmte.

•  Bevorderen van (inter)nationale samenwerking ter versnelling van de ambities 

van de energiedoelstelling van Deventer, waarbij de ontwikkeling van 

Livinggreen Oost-Nederland een aansprekend voorbeeld is.



BETEKENIS 
VAN DE CITY 
DEAL VOOR DE 
AGENDA STAD
De door de Europese Commissie geformuleerde doelen in de 
EU Urban Agenda zijn doorgetrokken in de Agenda Stad: 

 Betere regelgeving
 Beter werkbare financiële instrumenten 
     Een Europees podium voor stedelijke verbeeldingskracht 

en kennisuitwisseling

Achterliggende gedachte op de langere termijn is horizontale verankering van 

stedenbeleid (“urban main-streaming”) in het Europees Fondsenprogramma. 

De Europese Unie gaat meer openstaan voor initiatieven op lokaal en (sub)

regionaal niveau. Steden worden beschouwd als motoren voor economische groei, 

werkgelegenheid en sociale integratie. Het gaat om het smeden van coalities 

waarin partijen samenwerken aan internationaal toonaangevende stedelijke 

innovaties (zgn. City Deals). Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van lokale 

en regionale overheden die de administratieve grenzen van de afzonderlijke 

decentrale overheden overschrijdt. Een stad als Deventer ervaart dit in de praktijk.

Met de City Deals beoogt de Agenda Stad om nieuwe praktijken te ontwikkelen 

en doorbraken te bewerkstelligen. Een City Deal is een afspraak van een aantal 

partijen om een complex stedelijk vraagstuk op te lossen. In elk geval is de 

betrokkenheid van het Rijk bij een City Deal onontbeerlijk. Het beoogde resultaat 

van een City Deal is bovendien internationaal aansprekend. Het resultaat kan als 

voorbeeld dienen, is aantoonbaar opschalend en heeft een versnellend effect. Het 

Woningabonnement® in zo’n City Deal.

Het kabinet geeft geen blauwdruk van City Deals, maar geeft duidelijke kaders 

en verwijst naar de praktijk van bijvoorbeeld  Livinglabs en de City Deals in Het 



Het kabinet geeft geen blauwdruk van City Deals, maar geeft duidelijke kaders 

en verwijst naar de praktijk van bijvoorbeeld  Livinglabs en de City Deals in het 

het Verenigd Koninkrijk. De City Deals die in het Verenigd Koninkrijk al langer 

toegepast worden hebben een duidelijke rode draad: de regionale aanpak (waarbij 

soms sprake is van een groot gebied), het aanbod (wat hebben wij te bieden) en 

de vraag (wat hebben wij van andere partners nodig), de werkgelegenheid (in 

aantal arbeidsplaatsen) en de economische ontwikkeling (wat betekent het voor 

bedrijfsleven en groeipotentie). 

Het Woningabonnement® beoogt volledig aan het voorgaande te voldoen en 

tevens een springplank te zijn voor andere onderdelen van de energietransitie. 

Daarnaast heeft het relatie met andere thema’s zoals die nu door de Regiegroep 
zijn geformuleerd, zoals:
•  Next Economy. Juist de maakindustrie kan een motor vervullen in de 

energietransitie. Maar dan moet wel geïnvesteerd worden in start-ups, next 

century skills voor jonge mensen e.d.

• Energie-armoede

• Werkgelegenheid en sociaal return

• Stedelijke herontwikkeling.

• Klimaatadaptatie.

Het stedelijke volume van het Woningabonnement® wordt groter als andere 

steden aansluiten bij deze City Deal. Voor de opschaling is na de toepassing op 

stedelijk niveau de inbedding in de Overijsselse Aanpak relevant. En daarmee 

de coalitievorming met andere steden in Overijssel. Buiten Overijssel groeit de 

interesse ook in snel tempo bij andere steden, zowel regionaal als landelijk en 

ook in de ons omringende landen. In het Benelux programma Urbiscoop wisselt 

Deventer kennis uit met 17 Europese steden over opgedane ervaringen  op dit 

gebied. Maar ook in het kader van de ELENA regeling (energietransitie), EFRO 

(innovatie in energie), URBACT (samenwerking bij de ontwikkeling van bestaande 

bedrijventerreinen) en JPI Europe werkt Deventer met andere Europese steden 

aan de opschaling van deze stedelijke innovatie. De samenwerking die hieruit 

voortkomt (en waarvan de coalitie in wording is) vindt plaats langs de lijn van het 

motto van de Denktank van Agenda Stad: ‘Je doet mee of niet, soms wel soms niet’.



Deventer is in 2030 energieneutraal door gezamenlijke actie 
van burgers, bedrijven, (kennis)organisaties en overheid. 

De CO2 uitstoot in Deventer is 750.000 ton, Hiervan is 48% 
afkomdrijven, 28% door mobiliteit en 24% van particuliere 
huishoudens.

WAT HEEFT DEVENTER TE BIEDEN?
•  Veel betrokkenheid van bewoners, bedrijven en (kennis)organisaties bij het 

nemen van initiatieven;

• Een actieve lokale energiecoöperatie;

• Woningbouwcorporaties die actief en creatief naar nieuwe wegen zoeken;

•  Een vestiging van Living Green: hét centrum voor duurzaamheidsinitiatieven in 

Oost-Nederland;

•  Een Cleantech-regio waar de energiedoelstelling 2030 een van de 

uitgangspunten is;

•  Een gemeente die zeer goed faciliteert en daarbij vernieuwing en innovatie 

bevordert en initieert.

WAT VRAAGT DEVENTER?
• Flexibiliteit in regelgeving van het Rijk;

• Meer ruimte voor experimenten in de electriciteitswet.  

•  Minimaal € 10 miljoen van de provincie Overijssel in de vorm van participatie 

voor de financiering van ‘verduurzamen’ bestaande woningbouw;

•  Medewerking van hypotheekverstrekkers die energiecontracten als 

het Woningabonnement® koppelen aan de hypotheek. Daarmee zijn ze 

overdraagbaar bij de verkoop van de woning;

• Medefinanciering door de EIB in het Woningabonnement®.

•  Niet meetellen van financiering in maatregelen van energiebesparing en 

energieopwekking bij EMU-saldo en door de Europese Commissie.

DE DEAL 
UITGEWERKT



Minimaal 25% inzet van mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt bij de uitvoer van maatregelen voor het 
Woningabonnement®. Dit gebeurt in samenwerking met 
Deventer Werktalent 

Deventer heeft ervaring met de inzet van mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt bij verduurzaming van 
bestaande woningbouw. Het is gebleken dat met goede 
begeleiding een groot deel van de werkzaamheden door deze 
groep werkzoekenden kan worden vervuld. Veel bedrijven 
zijn bereid zich hier sterk voor te maken. Hierdoor kan een 
aanmerkelijk hoger percentage worden bereikt dan tot op 
heden gebruikelijk.

WAT HEEFT DEVENTER TE BIEDEN?
•  Deventer Werktalent, dat een actieve rol vervult in het zoeken van passend werk 

voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt;

• Actieve medewerking van het lokale bedrijfsleven om deze inzet te faciliteren;

• Een lokale overheid die zich sterk wil maken voor dit doel.

WAT VRAAGT DEVENTER?
•  Verdere medewerking van brancheorganisaties om deze aanpak grotere 

bekendheid te geven;

•  Flexibiliteit in regelgeving bij de inzet van mensen die (deels) gebruik maken 

van een uitkering.



Met het Deventer Woningabonnement® kunnen burgers, 
bedrijven en organisaties hun woning ‘verduurzamen’ zonder 
zelf te investeren. Overheden financieren in de vorm van 
gegarandeerd kapitaal (vergelijkbaar met eigen vermogen), 
wat private financiers aanzet om aanvullende financiering te 
verstrekken. Dit hefboomeffect genereert een volume van € 100 
miljoen tot 2020, met een verwachte doorgroei in de periode 
daarna tot € 300 miljoen. 

Het principe komt er kortweg gezegd op neer dat de 
energierekening gedurende 20 jaar het beschikbare budget 
is (bij € 150 per maand is dit exclusief rente circa € 25.000; 
dit is het maximale investeringsbudget). Voor dit bedrag kan 
gekozen worden voor een of meerdere energiebesparende 
maatregelen. De resterende energie wordt ‘groen’ geleverd. 
Per saldo wordt dus nooit meer betaald dan het huidige 
energiebudget. Dit bedrag is de komende jaren niet afhankelijk 
van de fluctuaties van de energieprijs. De bouw- en 
installatiebedrijven garanderen gedurende 20 jaar de producten 
en de energieprestatie. Het Deventer Woningabonnement® 
kent een financiering waarbij de private equity (risicodragend 
vermogen) verschaft wordt door overheden en aangevuld met 
vreemd vermogen. De benodigde financiering wordt afgelost 
met de maandelijkse vergoeding, vergelijkbaar met het 
mobiele telefoonabonnement en uit te breiden voor andere 
bedrijfstakken.

WAT HEEFT DEVENTER TE BIEDEN?
•  Ervaring van het lokale bedrijfsleven en (kennis)organisaties bij het tot stand 

brengen;

• Een prestatiegarantie van regionale bedrijven;

• Fiscale en juridische advisering;

• Een marketingconcept voor het Woningabonnement®;

• Een door de regionale kredietbank aangeboden incassofaciliteit;

• Een eerste garantievermogen, beschikbaar gesteld door de gemeenteraad;

•  Deventer Werktalent, dat een actieve rol vervult in het zoeken van passend werk 

voor bijzondere mensen;

• Een lokale overheid die zich sterk wil maken voor dit doel.



WAT VRAAGT DEVENTER?
•  Verdere medewerking van branche organisaties om deze aanpak grotere 

bekendheid te geven en landelijk een prestatiegarantiemodel te ontwikkelen;

•  Provinciale overheid die risico dragend vermogen beschikbaar stelt om tot 

verdere opschaling te komen;

•  De Rijksoverheid die risicodragend vermogen beschikbaar stelt om tot verdere 

opschaling te komen;

•  Aanvullende financiering van de EIB;

•  Medewerking van hypotheek verstrekkers dat energiecontracten als het 

woningabonnement® gekoppeld worden aan de hypotheek. Daarmee zijn ze 

overdraagbaar bij de verkoop van de woning.


