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Notulen 
Gezamenlijk meedenkteam – 9 oktober 2019 
Generalenbuurt en Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid 

 

locatie Stadskantoor, Stadhuisplein 10, Eindhoven 

 

aanwezig 

meedenkteam 
Generalenbuurt 

Anny, Francis, Ciska, Franka, Peter B, Marvin, Robert, Hans, Paul, 
Guus, Peter vM 

Afgemeld: Ries, Johan, Dave, Blörn 

meedenkteam 
Sintenbuurt 

Sjaak, Karel, Tjerk, Anthonie, Cis, Sjoerd 

Gemeente Eindhoven Roozbeh Nikdel (projectleider energietransitie), Tanja van de Wiel 

(communicatie-adviseur) 

buurkracht Yvette Marijnissen (procesbegeleider) 

 

agenda  

1. Welkom  

2. Waar staan we nu? Zie bijgevoegde presentatie Buurkracht. 

3. Uitleg Omons Zie bijgevoegde presentatie Training Omons in 
Eindhoven. 

4. Zelf aan de slag! Vragen en antwoorden die gesteld zijn over Omons 

worden toegevoegd aan veel gestelde vragen en 

antwoorden op de buurtpagina. (zie ook actiepunten) 

5. Vervolg: planning oktober en 
november 

Zie bijgevoegde presentatie Buurkracht. 

 

6. Afsluiting  

 
 

wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
Overzicht maken van vragen en 
antwoorden die over Omons zijn gesteld 

Yvette 25 
oktober 

Gestart 

 
Bijlagen bij verslag 
• 20191009. Presentatie Buurkracht - Meedenkteam Sintenbuurt en Generalenbuurt 

• Presentatie Omons: Training Omons in Eindhoven 

 



Eindhoven, 9 oktober 2019
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Gezamenlijke training Omons
– meedenkteams Sintenbuurt en Generalenbuurt



Agenda
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1. Welkom

2. Waar staan we nu?

3. Uitleg Omons

4. Zelf aan de slag!

5. Vervolg: planning oktober en november

6. Afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen aardgas 

meer

Buurtplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

➢ Buurtplan van elke pionierbuurt:

‘t Ven, Sintenbuurt en Generalenbuurt



Waar staan we nu?
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Uitleg Omons
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•door Jan-Jaap Bakker (Omons) -> zie presentie Omons vanaf p.8



Vervolg: planning oktober en november
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•Generalenbuurt:

• di 22 okt meedenksessie 7 Concept buurtplan en opstart werkgroepen

• di 12 nov meedenksessie 8 Terugkoppeling werkgroepen  + voorbereiden 
buurtbijeenkomst

• ma 25 nov Buurtbijeenkomst 3 Lancering Omons

•Sintenbuurt:

• wo 23 okt meedenksessie 8 Concept buurtplan en opstart werkgroepen

• wo 13 nov meedenksessie 9 Terugkoppeling werkgroepen  + voorbereiden 
buurtbijeenkomst

• wo 20 nov Buurtbijeenkomst 3 Lancering Omons

Planning december, januari, februari volgt eind oktober
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Yvette Marijnissen

Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

Voor presentaties en notulen van alle bijeenkomsten zie:

www.buurkracht.nl/generalenbuurt

www.buurkracht.nl/sintenbuurt

Einde

mailto:yvette@buurkracht.nl
http://www.buurkracht.nl/generalenbuurt
http://www.buurkracht.nl/sintenbuurt


Training

Omons in Eindhoven

Versie 2.2 – Oktober 2019



Waarom Omons?

• Betrokkenheid en eigenaarschap

• Digitale participatie vergroot én verbreedt het bereik

• Inzicht op maat door slim gebruik van data 

• Startpunt voor planvorming en realisatie

• Privacy en beveiliging



Programma

1. Opbouw van Omons

2. Woning aanpassen

3. Onder de motorkap

4. Privacy

5. Inloggen / registreren

6. Aan de slag



1. Opbouw van Omons



Overzicht

Startpagina

Mijn woning

Mijn buurt



Maatregelscherm



Rapport maken



Informatievoorziening in Omons

In Omons zijn er voor gebruikers 
diverse plekken en mogelijkheden om 
extra informatie of hulp te vinden:

• Startpagina (Vraag & Antwoord)

• Tutorial

• Informatie icoontjes 

• FAQ 

Link naar de FAQ

Tutorial starten

Informatie icoontjes



FAQ

Hier kun je zoeken 
in de FAQ

Hier staat een 
overzicht van 
veelgestelde

vragen, 
onderverdeeld in 

categorieën

Hier kun je een 
ticket aanmaken 

met een vraag 
waarop je het 

antwoord niet hebt 
kunnen vinden in 

de FAQ

Hier kun je tickets bekijken 
die je eerder hebt 

aangemaakt. Tickets worden 
behandeld door Omons



2. Woning aanpassen



Mijn Woning

Via deze knop kan de gebruiker de inschatting van 
zijn woning aanvullen en verfijnen met eigen 
gegevens,. De gebruiker kan hier bijvoorbeeld 

aangeven welke maatregelen inmiddels al genomen 
zijn en hoe de woning gebruikt wordt. Ook kan hier 

het energieverbruik van de woning worden ingevuld. 



Mijn woning: welkom



Stap 1: woning



Stap 2: gedrag (1)



Stap 2: gedrag (2)



Stap 6: glas



Stap 7: installaties



Stap 8: verbruik



3. Onder de motorkap



Algemene uitgangspunten

• Voor de inschatting van de woning wordt het gebruik van de voorbeeldwoningen van 
RVO als basis gebruikt. Vervolgens wordt dit verfijnd op basis van gebouwgegevens, 
gedrag en aanwezige maatregelen

• De inschatting van aanwezige maatregelen gebeurt op basis van het geldende 
bouwbesluit ten tijde van de bouw, aangevuld met de actuele status gebaseerd op de  
monitor energiebesparing van RVO

• Maatregelen worden voor elke woning en voor elke situatie op maat doorgerekend



Voorbeeld dakisolatie: Omons vs. de praktijk

Deze woningen zijn in een verschillende periode 

gebouwd, met verschillende bouwnormen. In Omons 

zie je dit terug op de kaart. In dit geval doordat bij de 

nieuwere woningen al dakisolatie aanwezig is. 



Rekenstappen

Inschatting Woning
Status maatregelen en verbruik op 
basis van woningeigenschappen

Variabele Bron
Bouwjaar BAG
Woningtype Analyse
Gebruiksoppervlak BAG
Aantal bewoners Analyse

Verwerken gebruikersinput:
• Gebruiksgedrag
• Bouwkundige eigenschappen
• Aanwezige maatregelen

Gekozen maatregelen

Situatie ‘Straks’
• Berekening nieuwe 

energiebalans en 
energieverbruik

• Status en beschikbaarheid van 
maatregelen

• Berekening besparing en 
investering van gekozen 
nieuwe maatregelen

Situatie ‘Nu’
• Berekening energiebalans en 

energieverbruik
• Status en beschikbaarheid van 

maatregelen
• Berekening potentieel van de te 

kiezen nieuwe maatregelen

1 2 3



Buurtuitkomsten

Situatie ‘Straks’
• Berekening nieuwe 

energiebalans en 
energieverbruik

• Status en beschikbaarheid van 
maatregelen

• Berekening besparing en 
investering van gekozen 
nieuwe maatregelen



Beschikbare maatregelen en de energiebalans

Isolatie Verwarming Warm water Eigen opwek Koken
Dakisolatie Warmtepomp Zonneboiler Zonnepanelen Keramisch

Vloerisolatie Warmtenet (LT) Elektrische boiler Elektrisch 

Spouwmuurisolatie Warmtenet (HT) Warmtepompboiler Inductie

HR++ glas Booster warmtepomp

Bodemisolatie

Ruimteverwarming Tapwater Elektriciteit Koken

Invloed maatregelen

Energiebalans [MJ]

Verdeling naar energiedragerGas, elektriciteit, warmte

Ruimteverwarming Tapwater Elektriciteit Koken Energiebalans [MJ]



Inschatting woning

Inschatting Woning
Status maatregelen en verbruik op 
basis van woningeigenschappen

Variabele Bron
Bouwjaar BAG
Woningtype Analyse
Gebruiksoppervlak BAG
Aantal bewoners Analyse

Energetische berekening
Omrekening jaarverbruik naar 
energiebalans op woningniveau

Installatie Type
Ruimteverwarming HR ketel
Warm tapwater HR ketel
Koken Gas

Elektriciteitsverbruik [kWh]

Gebruiksgedrag

Ruimteverwarming [MJ]

Koken [MJ]

Warm tapwater [MJ]

Bouwkundig

Aanwezige maatregelen

Elektriciteitsverbruik [kWh]

Ruimteverwarming [MJ]

Koken [MJ]

Warm tapwater [MJ]

Situatie ‘Nu’
• Berekening energiebalans en 

energieverbruik
• Status en beschikbaarheid van 

maatregelen
• Berekening potentieel van te 

kiezen nieuwe maatregelen



Berekening situatie ‘Straks’

Situatie ‘Nu’
• Berekening energiebalans en 

energieverbruik
• Status en beschikbaarheid van 

maatregelen
• Berekening potentieel van te 

kiezen nieuwe maatregelen

Energetische berekening
Omrekening jaarverbruik naar 
energiebalans op woningniveau

Installatie Type
Ruimteverwarming Input
Warm tapwater Input
Koken Input

Elektriciteitsverbruik [kWh]

Gebruiker kiest maatregel

Ruimteverwarming [MJ]

Koken [MJ]

Warm tapwater [MJ]

Berekening maatregelen
Berekening kostenbesparing, 
investering en terugverdientijd 
met behulp van buurtspecifieke
rekenkern

Elektriciteitsverbruik [kWh]

Ruimteverwarming [MJ]

Koken [MJ]

Warm tapwater [MJ]

Situatie ‘Straks’
• Berekening nieuwe 

energiebalans en 
energieverbruik

• Status en beschikbaarheid van 
maatregelen

• Berekening besparing en 
investering van gekozen 
nieuwe maatregelen



Investeringskosten per maatregel

Voor de investeringskosten wordt gebruik gemaakt van de rekenkern van 
BackHoom. Deze getallen worden jaarlijks up-to-date gehouden op basis 
van analyse van uitgebrachte offertes door installatiebedrijven. 

De huidige prijzen (2019) zijn als volgt:

Maatregel Totaal (materiaal + arbeid, incl BTW)

Elektrische boiler € 2800

Booster warmtepomp € 4367

Warmtepomp boiler € 4894

Warmtepomp (lucht/water) € 11.659

Inductie koken € 1230

Keramisch koken € 1070

Elektrisch koken € 950

Zonnepaneel € 458

Warmtenet HT Op maat per buurt

Warmtenet LT Op maat per buurt



Voorbeeld: Inductie

Investering 1230 euro
Materiaal 530 euro
Arbeid 700 euro

Marktprijzen (materiaal)



Energetische rendementen

Voor energetische prestaties worden zoveel mogelijk erkende normeringen 
aangehouden. De ISSO publicatie 82.3 en NEN-norm 7120 worden hiervoor gebruikt.

De huidige waarden:

Maatregel Bron Energetisch rendement Energiedrager

Elektrische boiler NEN 7120 0,75 Elektriciteit

Booster warmtepomp (icm warmtenet) NEN 7120 3,8 Elektriciteit

Warmtepomp boiler NEN 7120 2,2 Elektriciteit

Warmtepomp (lucht/water) NEN 7120
(temperatuur 45-50 graden)

3,3 (verwarming
2,2 (tapwater)

Elektriciteit + Warmte

Inductie koken ISSO 82.3 0,95 Elektriciteit

Keramisch koken ISSO 82.3 0,8 Elektriciteit

Elektrisch koken ISSO 82.3 0,75 Elektriciteit

HR ketel NEN 7120 0,95 (verwarming
0,67 (tapwater)

Aardgas



Isolatiemaatregelen

Voor de berekening van isolatiemaatregelen wordt zoveel mogelijk erkende 
normeringen aangehouden. De ISSO publicaties 82.3 en 82.4 worden hiervoor gebruikt. 

De huidige waarden:

Maatregel Bron Besparing [m3/m2] Maximale 
besparing

Kosten [€/m2]

Bodemisolatie ISSO 82.3 3,51 8% € 26,50

Vloerisolatie ISSO 82.3 4,04 10% € 33,50

Dakisolatie ISSO 82.3 7,4 20% € 35,50

Spouwmuurisolatie ISSO 82.3 6,46 25% € 13,50

HR++ glas (vanaf dubbel glas) ISSO 82.3 7,27 20% € 125

HR++ glas (vanaf enkel glas) ISSO 82.4 20,32 20% € 125



Berekening van een maatregel

• Voor alle maatregelen worden de investering en besparing 
berekend en weergegeven. 

• De besparing per jaar wordt berekend door de 
energiebesparing te vermenigvuldigen met de prijs van de 
betreffende energiedrager. 

• Vaste kosten zoals vastrecht worden ook meegerekend

• Er wordt niet gerekend met een netto contante waarde 
van de investering. Effecten van rente en inflatie worden 
niet meegenomen. 

• De energieprijzen worden jaarlijks bijgewerkt en kunnen 
indien gewenst aangepast worden per buurt. 



Berekening aardgasvrij

Wanneer een woning geen aardgas meer nodig heeft voor verwarmen, warm water of koken, 
kan de woning van het aardgas af. In dat geval zal Omons de berekening maken voor een 
situatie zonder aardgasaansluiting. Dit betekent dat de volgende kosten worden verwerkt:

• Eénmalige afsluitkosten voor aardgasaansluiting

• Het jaarlijks vastrecht voor de aardgasaansluiting vervalt

Deze investering (afsluitkosten) en jaarlijkse besparing (wegvallen van vastrecht) worden niet 
aan een specifieke maatregel toegekend. De resultaten worden weergegeven in het overzicht 
bij de situatie ‘Straks’ op het scherm ‘Mijn woning’. 



Voorbeeld: aardgasvrij door koken op inductie

Afsluitkosten gas: 687 euro
Jaarlijks vastrecht gas: 192 euro

Investering: 4000 + 1230 + 687 = € 5917
Besparing: -376 + -27 + 192 = € -211



4. Privacy



Privacy

Privacy verklaring

Gegevens

Verwerkersovereenkomst

Gegevens

Gemeente
Bewoner

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerker



Gegevensverwerking door Omons

Verwerkersovereenkomst

Gegevens

Gemeente

Subverwerkers platform Omons

Website Omons, inlogpagina & startpagina

Softwareontwikkelaar van platform Omons

Berekeningen warmtenet

Woninginschatting en maatregelenberekening

Hosting platform & support



De verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente (verantwoordelijke) en 
Omons, dat optreedt als verwerker namens de gemeente. Deze overeenkomst is vanuit de 
AVG verplicht wanneer gewerkt wordt met persoonsgegevens. Omons stelt een standaard 
verwerkingsovereenkomst beschikbaar, gebaseerd op het standaard format van de VNG.

Inhoud op hoofdlijnen:
• Opdrachtomschrijving vanuit verantwoordelijke richting verwerker
• Praktische zaken als ingangsdatum, duur en beëindiging
• Beveiliging van gegevens
• Aansprakelijkheid
• Verplichtingen richting subverwerkers



De Privacyverklaring

De privacyverklaring wordt vanuit de gemeente aangeboden aan de gebruiker. Omons heeft 
geen ander doel dan de gemeente en treedt namens de gemeente op als verwerker, binnen de 
afspraken die de gemeente met de bewoner maakt in de privacy verklaring. Omons heeft een 
standaard privacy verklaring beschikbaar die door de gemeente gebruikt kan worden 

Inhoud op hoofdlijnen:
• Doel van de informatieverwerking
• Wat gebeurt er met welke gegevens en wie kan deze inzien?
• Bewaartermijnen
• Rechten voor inzage, correctie en verwijderen van gegevens
• Overzicht en doel van cookies



Welke gegevens deelt de bewoner?

De volgende gegevens worden gedeeld:
• Aanwezige maatregelen in de woning en gekozen maatregelen in Omons zijn zichtbaar op 

de kaart in het scherm ‘Mijn buurt’. Dit is alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers 
vanuit de eigen buurt. 

• De gemeente krijgt inzicht in de aanwezige en gekozen maatregelen van de gebruiker, 
evenals het emailadres waarmee de gebruiker zich geregistreerd heeft. 

N.B. Gebruiksgegevens zoals het aantal doucheminuten, totale energieverbruik of het 
aantal bewoners, etc deelt de gebruiker dus niet met de gemeente en mogen door Omons 
ook niet voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt of verkocht!



Wat krijgt de gemeente dan precies te zien?

Postcode Huisnummer E-mail Gevelisolatie Warmtepomp ____

1234AB 1 Jansen@home.nl Al aanwezig - ____

1234AB 2 Yilmaz@planet.nl Niet aanwezig Gekozen ____

____ __ ____ ____ ____ ____

____ __ ____ ____ ____ ____

Adres- en contactgegevens Maatregelkeuzes  ➔



5. Inloggen en registreren



Landingspagina

Via deze knop kom je op de 
inlogpagina van Omons terecht. 
Deze knop/link kan ook op een 

andere website geplaatst worden



Stap 1: Startscherm https://mijn.omons.nl

Na het klikken op de knop/link of door direct 
naar https://mijn.omons.nl te navigeren, komt 
de gebruiker op deze pagina terecht. Klik op de 
knop Inloggen / Registreren om te registreren. 
Heb je je al geregistreerd, dan kun je via deze 
weg ook opnieuw inloggen



Stap 2: Inlogscherm

Wanneer je je al geregistreerd hebt en 
een account hebt aangemaakt, kun je 
hier inloggen met je inloggegevens. 
Ook kun je hier je wachtwoord 
herstellen, mocht je deze vergeten zijn

Om te registreren en 
een account aan te 
maken, klik je hier. 



Stap 3: Registratiescherm - verificatie

Stap 1 Omons werkt met 
accountverificatie. Hier vul je je 
emailadres in voor de verificatiecode

Stap 2 Klik op ‘Verificatiecode 
verzenden’ om de verificatiecode te 
verzenden naar het opgegeven 
emailadres

Stap 3 Neem de verzonden 
verificatiecode over uit de ontvangen 
mail en plaats deze hier

Stap 4 Klik op code verifiëren om de 
verificatie te voltooien en door te 
gaan met het maken van een account

Wanneer je de verificatie opnieuw 
wilt uitvoeren, kun je hier een nieuwe 
code verzenden 



Stap 4: Registratiescherm - registratie

Stap 5 Vul hier een wachtwoord 
in voor je account

Stap 6 Herhaal het wachtwoord 
dat je net hebt ingevuld

Stap 7 Vul hier de registratiecode in die je 
hebt ontvangen voor jouw woning. Dit is 
een code die bestaat uit 12 tekens

Stap 8 lees de privacy verklaring en geef 
aan of je deze accepteert. Dit is een 
voorwaarde voor het gebruik van Omons. 

Stap 9 Voltooi de registratie door op ‘Maken’ 
te klikken. Je account is daarmee aangemaakt



Stap 4: Inlogscherm

Stap 10 Vul hier je emailadres in

Stap 11 Vul hier het wachtwoord 
in dat je aangemaakt hebt

Stap 12 Klik op ‘Inloggen’ om in 
te loggen bij Omons



6. Aan de slag



Demo

https://mijn.omons.nl/login

https://mijn.omons.nl/login


Deze training is met veel zorg samengesteld en wordt doorlopend bijgewerkt bij nieuwe ontwikkelingen binnen Omons. Staan er 

fouten of onduidelijkheden in deze training, of heb je andere suggesties? Neem dan vooral contact met ons op!

Team Omons

info@omons.nl


