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Juryrapport Duurzame Renovatiewinkel ’s-Hertogenbosch  
 
“REIMARKT SLUIT AAN BIJ WENSEN VAN 
BEWONERS, DEZE RENOVATIEWINKEL IS EEN 
AANWINST VOOR DE STAD !”  
 
 
Reimarkt start dit jaar nog met 
de eerste Duurzame 
Renovatiewinkel in ’s-
Hertogenbosch. In de winkel 
kunnen huiseigenaren terecht 
voor advies, informatie en de 
aanschaf van duurzame 
maatregelen; van zonnepanelen 
tot een kant en klaar 
renovatiepakket! Reimarkt werd 
geselecteerd uit 6 inzendingen 
en ontvangt € 75.000,- voor de 
opening van de winkel. 
 
Reimarkt is een van de zes 
initiatiefnemers die op de uitvraag 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
reageerde. De gemeente wil in 2050 
klimaatneutraal zijn, het stimuleren 
van huiseigenaren om hun woning te 
verduurzamen is een belangrijk 
onderdeel om deze ambitie te halen. 
Netbeheerder Enexis deelt deze 
doelstelling en stelde € 75.000,- 
beschikbaar, samen riepen ze slimme 
ondernemers op een plan in te 
zenden. 
 
Een vijfkoppige jury boog zich over 
de zes inzendingen. De plannen 
werden beoordeeld op zes criteria: 
organisatiekracht van de 
ondernemers; concept van 
renovatiewinkel; aanbod van 
renovatiewinkel; marketing 
strategie; haalbaarheid en 
toekomstvisie en couleur locale. Het 
laatste criteria gaat over de mate 
waarin verbinding wordt gezocht met 
lokale en of regionale initiatieven  
rondom energiebesparing of wonen 
in bredere zin. 
 

Bijna alle inzendingen hebben sterke 
binding met ’s-Hertogenbosch. Twee 
Bossche partijen, VIBA-Expo en het 
Energiewarenhuis 
(in2EcoBuildings/Center4Energy)  
dienden een plan in. Andere 
initiatiefnemers zochten 
samenwerking met lokale partijen, 
zoals de inzending van Revaplan met 
het Steencentrum Den Bosch, 
Duurzaam Wonen en Reimarkt. De 
inzending van Zero Energy Dome 
sprak erg tot de verbeelding: ‘Die zie 
ik wel op de Parade staan!’ aldus een 
van de juryleden. 
 
De jury bestond uit: Christel Holweg 
van de Bijenkorf Den Bosch, Nelleke 
Nelis van de Adviescommissie (VAC 
punt)Wonen, Niels Götz van 
Marketingbureau 5Plus1, Roeland 
van der Hoeven namens Enexis en 
Pauline Slaa van de gemeente ’s-
Hertogenbosch. De diversiteit van de 
inzendingen maakte het lastig om 
een keuze te maken. De inzending 
van het Steencentrum en Reimarkt 
scoorden op alle beoordelingscriteria 
hoog en hebben allebei een pitch 
gegeven voor de jury op 2 juli.  
 
Hieronder volgt een samenvatting 
per inzending en het juryoordeel.  
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WINNAAR: REIMARKT  
Initiatiefnemers: Ellen van Acht; KUUB 
en KAW in samenwerking met: Van Delft 
Groep, RoscoBouw, Slim Renoveren, Het 
Waarehuis, Energiecooperatie073 en 
Wijkvereniging Kattenbosch uit 
Rosmalen. 
 
Reimarkt is de winkel waar 
inwoners van Den Bosch en 
omstreken duurzaam wonen 
kunnen kopen. Wij maken voor u 
duidelijk wat er mogelijk is voor 
uw woning, wat het kost en 
oplevert, hoe u dit financiert en 
wat de garantie is. Zodat u de 
juiste informatie, het juiste 
advies en aanbod krijgt op het 
juiste moment. U vindt ons 
online, op ons kantoor in 
Rosmalen en op veel plekken in 
de stad in ‘pop-up winkels’, 
voorbeeldwoningen waar u kunt 
ervaren wat mogelijk is. Bij 
Reimarkt zijn goede adviserende 
en uitvoerende bedrijven 
aangesloten die staan voor 
gegarandeerd goede uitvoering 
en bijbehorende garanties.  

De jury: ‘Deze inzending is een 
prettig verhaal het ademt ook hoe ze 
klanten benaderen. Reimarkt heeft 
zich door het land al bewezen. Ze 
hebben een goede combinatie van 
inhoud en marketing. De 
samenwerking met een lokale 
initiatieven, de makelaar en 
RoscoBouw is erg overtuigend. Ze 
hebben een gedifferentieerd aanbod 
voor elke doelgroep, VVE’s 
levensloopbestendig etc. Samen met 
een lopend klant volgsysteem en de 
diverse digitale media maakt het een 
solide aanpak. Ze benaderen de klant 
vanuit een vaste locatie in 
combinatie met pop-up winkels in 
een voorbeeldwoning. De aanpak van 
Reimarkt sluit goed aan bij de 

wensen van de bewoners. Dit blijkt 
nu al uit het feit dat de eerste 
huiseigenaar zich gemeld heeft om 
met Reimarkt aan de slag te gaan 
met de verduurzaming van zijn wijk 
Kattenbosch in Rosmalen.’ 
 
Tip van de jury: ‘De pitch was iets 
minder overtuigend dan de 
inzending. Goed dat Reimarkt lokale 
ondernemers en bewoners had 
meegenomen maar geef ze dan ook 
het woord! De producten die 
uiteindelijk in de winkel komen te 
liggen kunnen beter, weinig mensen 
kunnen een bouwtekening lezen. 
Mooie visualisaties werken 
overtuigender. Het aanbod is nu heel 
erg gericht op rijtjeswoningen, komt 
er ook een afdeling special products 
voor huiseigenaren die in de 
binnenstad wonen? De begroting is 
heel gedetailleerd uitgewerkt, 
daardoor geeft het een realistisch 
beeld maar wekte het ook  vragen 
op.’ 
 
RUNNER UP: 
STEENCENTRUM BRABANT 
EN REVAPLAN  
Initiatiefnemers: René Hagens en Patrick 
Leppers. 
 
Steencentrum Brabant en 
Revaplan openen een 
Renovatiewinkel in Den Bosch. 
Steencentrum Brabant levert de 
‘bricks’ met een prachtige 
showroom in het voormalige AMP 
gebouw en goede relaties met 
vele lokale partijen in de 
bouwketen. Het jonge en 
dynamische Revaplan levert de 
‘clicks’ met een sterk platform en 
veel ervaring in het inspireren 
van consumenten en realiseren 
van duurzame vernieuw-
bouwplannen. De ‘instore’ 
Renovatiewinkel is de plek waar 
duurzaam wonen visueel en 
tastbaar wordt gemaakt. De  
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woonadviseurs combineren 
wooncomfort, woonsfeer en 
levensloopbestendigheid in een 
duurzaam vernieuwbouwplan. 
Een uitgekiende en beproefde 
marketingcampagne is de 
aanjager om de Bossche 
huiseigenaren in beweging te 
krijgen. 
 
De jury: ‘Die verhuisbox is leuk, dat 
is iets wat op verjaardagen rond 
gaat. Samples van materialen in 
combinatie met mooie visualisaties 
van de woning na verbouwing, dat 
werkt erg goed! Dit heeft een ‘VT 
wonen’ gehalte en is iets dat mensen 
willen. De samenwerking met het 
Steencentrum is overtuigend. Fijn 
dat ze op afspraak open zijn. Het 
gaat om woonadvies in plaats van 
energie advies. Ze zoeken het 
natuurlijke mutatiemoment op, 
wanneer mensen verhuizen. Mensen 
kunnen na aankoop ook zelf aan de 
slag en in stapjes hun woning 
verduurzamen. De focus ligt niet op 
een wijk maar door de stad komen er 
verschillende voorbeelden, dat werkt 
aanstekelijk.’  
 
Tip van de jury: ‘De vraag is hoeveel 
mensen met deze aanpak worden 
bereikt. Hoe merk je als inwoner dat 
het Steencentrum en Revaplan in ’s-
Hertogenbosch zitten. Met welke 
lokale initiatieven gaan ze 
samenwerken? Wellicht is er een 
combinatie mogelijk met de 
winnaar?’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUURZAAM WONEN  
Initiatiefnemers: Mark Spee  
Bert van der Beek, Arthur Matien. 

DuurzaamWonen.nl en Think 
Building zijn in de eerste helft 
van dit jaar een strategische 
samenwerking aangegaan op het 
gebied van duurzaam wonen. Met 
de gezamenlijke expertise en 
vooral dezelfde visie op het 
gebied van duurzaamheid en de 
(ver)bouwkolom is een concept 
ontwikkelt voor gemeenten om 
concrete invulling te geven aan 
het invullen van hun 
duurzaamheidsagenda. Onder de 
vlag van DuurzaamWonen.nl 
wordt een (winkel)concept 
aangeboden met een breed 
pakket aan diensten en 
producten. Door een duidelijke 
en heldere werkwijze (plug & 
play) vinden de producten en 
diensten hun weg naar de 
consumenten en huiseigenaren 
(particulieren en corporaties).  

De jury: ‘Het is een helder verhaal. 
Ze bieden een compleet aanbod van 
producten, diensten en financiering. 
Via online marketing, fysieke winkels 
en shop in shop weten klanten te 
bereiken. Ook voor klanten die niet 
in een keer naar Nul op de Meter 
willen renoveren is er wat te vinden: 
plug & play. De winkel gaat over 
mooi en classy dat spreekt mensen 
aan. Het gaat ook over duurzame 
materialen een breder verhaal dan 
alleen energie. Het zijn mensen met 
veel ervaring en ze hebben hun 
organisatie op orde.’ 
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Tip van de jury: ‘Het is niet duidelijk 
op welke locatie en hoe de fysieke 
winkel er uit komt te zien. De 
initiatiefnemers willen starten met 
een onderzoek, er is echter al veel 
kennis en ervaring uit eerdere 
experimenten zoals Blok voor Blok 
opgedaan. Het gaat om 
adresgegevens en specifieke data 
van huishoudens of de massa 
verleiden om naar je  winkel te 
komen.’ 
 
VIBA EXPO 
Initiatiefnemer: Adriaan van Mierlo 
 
Comfortabel en duurzaam wonen 
is haalbaar en betaalbaar  

Stichting VIBA-Expo is een 
onafhankelijke, niet op winst 
gerichte organisatie. Zij werkt 
samen met 
kwaliteitsondernemers om 
bewoners en gebouweigenaren 
te inspireren duurzaam te 
renoveren. Begeleiding wordt 
geboden om woning of gebouw 
minstens energieneutraal te 
maken. Dat wordt gefaciliteerd 
met een webwinkel en een 
kennisdatabank. De 
mogelijkheden van 
energiebesparing worden 
getoond en toegelicht, in huis bij 
VIBA-Expo in De Gruyter Fabriek, 
of bij unieke voorbeeldprojecten, 
evenals ter plaatse in de wijk.  

VIBA-Expo geeft onafhankelijk 
advies op maat, over de partijen 
die de vereiste kwaliteit kunnen 
leveren aan bewoners en 
gebouweigenaren.  

 
 

 
 
De jury: ‘Dit plan ademt expertise en 
technische kennis. Voor de gewone 
consument is het echter lastig 
leesbaar. VIBA expo is een bewezen 
organisatie en een deskundige en 
sympathieke club. Ze hebben een 
groot lokaal netwerk en een mooie 
locatie in de stad. Er zit veel potentie 
in.’ 
 
Tip van de jury: ‘Kijk hoe je de 
gewone man in de straat weet te 
bereiken. Wat verkoopt de VIBA? 
Lezingen en thema avonden zijn leuk 
maar nu wordt daar geen nieuwe 
doelgroep mee bereikt. Gaat het over 
duurzaamheid en architectuur of is 
het thema breder; prettig wonen; 
langer thuis etc.  Betrek lokale 
jongeren met een creatieve blik of 
zorg voor een mobiele satelliet (Zero 
Energy Dome?) zodat Bosschenaren 
toevallig binnen kunnen lopen.’  
 
ZERO ENERGY DOME  
Initiatiefnemer: Sam Verwaijen  

Op een publieke drukbezochte 
plek wordt de Zero Energy Dome 
geïnstalleerd. Een stormvaste 
geïsoleerde locatie waar eenmaal 
binnen u zich waant in een 
andere wereld. In de dome wordt 
een overweldigende 360graden 
presentatie getoond. 
Ingewikkelde technieken worden 
op kinderlijk eenvoudige wijze 
weergegeven waardoor een 
bewustwording wordt gecreëerd 
en een stevige basis wordt 
gelegd om vervolgens tot actie 
over te gaan. Naast presentaties 
is er gelegenheid om de 
technieken te zien en onze zero 
energy consultants te 
raadplegen. Van een kant en 
klaar plan voor de 0 op de meter 
woning tot de aanschaf van een 
Hybride CV ketel.  
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De jury: ‘Wat een mooi en 
sprankelend ontwerp! Deze zie ik wel 
op de Parade staan, het is een 
uitnodigend ontwerp. Het maakt 
nieuwsgierig wat er binnen gebeurt. 
Leuk dat de samenwerking met 
scholen wordt opgezocht; de vrouw 
is de beslisser thuis maar ook 
kinderen hebben een belangrijke 
stem.’ 
 
Tip van de jury: ‘Het is een 
conceptueel plan. Wat wordt er 
verkocht in de Zero Energy Dome? 
Wie zijn de belangrijkste partners en 
wat is het verdienmodel? Wellicht is 
het een idee om samen te werken 
met een van de andere 
initiatiefnemers.’ 

ENERGIEWARENHUIS 
Initiatiefnemers: Jan van Liempt en Jody 
van de Griendt  

De bedrijven In2Ecobuildings, 
Center4Energy en een groot 
aantal leveranciers gaan een 
renovatiewinkel opzetten aan de 
Grote Beer 13 te ’s-
Hertogenbosch. Het 
renovatiewinkel concept zal 
landelijk uitgerold gaan worden. 
De renovatiewinkel biedt o.a. 
aan:  0-op-de-meter totaal 
concepten voor bestaande- en 
nieuwbouw woningen inclusief 
garantie op de geleverde 
duurzame energie 
prestatie. Concepten om 
utiliteitsgebouwen en 

monumenten gegarandeerd 0-
op-de-meter te maken. Alle 
producten om panden 
energiezuinig of 0-op-de-meter 
te maken, te koop in de renovatie 
winkel of via de webwinkel. De 
opleiding tot Ecomediair voor 
architecten, installateurs, 
bouwkundigen die hiermee 
specialist worden om panden 
gegarandeerd en betaalbaar 0-
op-de-meter te maken.  

De jury: ‘Deze inzending komt van 
gedreven ondernemers. Ze zijn op de 
hoogte de laatste details en nieuwe 
technieken. Erg positief dat ze 
samenwerken met Urgenda. Goed 
ook dat ze al een voorbeeldwoning 
hebben gerealiseerd en een vaste 
locatie hebben, daaruit spreekt 
realiteitszin. Goed dat ze opleidingen 
aanbieden voor ecomediairs.’ 
 
Tip van de jury: ‘Het is een erg 
technisch verhaal, hoe maak je het 
leuk voor de gewone klant? Het is 
gebaseerd op een installatie concept, 
zijn er ook andere (totaal)producten 
te verkoop? De locatie is niet erg 
aantrekkelijk, hoe krijg je klanten 
naar de winkel? Wie staat er in de 
winkel, met welke bedrijven of 
adviseurs wordt samen gewerkt? Wat 
als er vandaag 100 klanten voor de 
deur staan? Zoek samenwerking met 
andere partijen die voor de 
marketing en communicatie zorgen, 
wellicht met de Zero Energy Dome?’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


