
Er zijn grenzen
Elk klussenbedrijf loopt in zijn carrière tegen 

werk aan dat het – achteraf bezien – beter 

niet kon uitvoeren. Soms door onbekend-

heid met het werk of gewoon onvermogen. 

Natuurlijk kun je het gaan proberen, want 

eens moet toch de eerste keer zijn. Maar op 

welk moment erken je dat de klus er niet 

beter op wordt als je door blijft gaan.

Een zwakte van veel mensen is het niet wil-

len zien en erkennen dat de grens is bereikt. 

Alleen door te stoppen en/of uit te besteden 

voorkom je falen en faalkosten. Doorgaan 

met proberen en klooien kost je je reputatie 

en een hoop geld.

Wat te doen? Wees eerlijk naar jezelf. Lukt 

het niet of kost het je onevenredig veel tijd? 

Weet dan dat je de grens bereikt hebt. Zorg 

dat je kunt terugvallen op een netwerk van 

collega’s en maak gebruik van hun vakman-

schap. Loopt de klus daardoor uit of moet 

het opgelost worden buiten ‘kantoortijd’? 

Bespreek dit met je klant. Zeg dat kwali-

teit voorop staat en je daarom een collega 

inschakelt. Weet: grenzen aangeven is geen 

falen.
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Nieuws

Beloon energiebesparing en duurzame energie-

opwekking voortaan fiscaal. Dat is de oproep 

die voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI 

deed aan de financieel specialisten in de Tweede 

Kamer. Zij denkt aan een eenmalige korting op 

de inkomstenbelasting per energielabelstap. Hoe 

groter de labelsprong, des te hoger de heffings-

korting. Het voorstel levert geen extra admini-

stratieve lasten op, zo verwacht Siertsema. De 

energielabels van woningen zijn beschikbaar 

en openbaar toegankelijk via het Kadaster. De 

overheid kan van die gegevens gebruikmaken en 

hoeft geen inkoopfacturen te controleren. Ook 

energiebesparing fiscaal 
 stimuleren?

huiseigenaren hoeven geen extra handelingen 

te verrichten. Controle op de energiebesparende 

maatregelen heeft al plaatsgevonden in verband 

met de registratie van het verbeterde energiela-

bel. Ook voor bedrijven levert fiscale maatregel 

geen extra administratieve lasten op.

Titia Siertsema: ‘Ons voorstel om energiebe-

sparing fiscaal te belonen kan net zo’n positief 

effect hebben op vergroening van de bestaande 

bouw als de lage btw.’ Ook verwacht zij dat 

dankzij de maatregel de CO2-uitstoot omlaag 

gaat, zodat een doel van het energieakkoord 

gerealiseerd wordt.

Gebiedsontwikkelaar BPD wilde weten waarom 

consumenten wel of geen energiebesparende 

maatregelen nemen. Zij vroeg de onderzoekers 

van USP dit uit te pluizen. De uitkomsten van het 

onderzoek zijn redelijk verrassend te noemen. 

Consumenten geven aan dat vooral geld een 

rol speelt: ze willen een lagere energierekening. 

Verder zijn extra wooncomfort en zorg voor 

klimaat en milieu doorslaggevende argumenten, 

vaker dan professionals denken. Ook positieve 

verhalen van professionals hebben een stevige 

invloed op het consumentengedrag, zo blijkt. 

De ondervraagde consumenten geven aan dat 

de vakman hen kan overhalen om te investeren. 

De vakman vindt het op zijn beurt belangrijker 

om de consumenten op subsidie- en financie-

ringsmogelijkheden te wijzen. Meer heldere 

voorlichting geven door de vakman is überhaupt 

Positief verhaal van vakman 
zet sneller aan tot investeren 
in energiebesparingen

interessant: consumenten denken vaak niet na 

over energiebesparing, mede omdat ze denken 

dat het allemaal te veel tijd en moeite kost om 

een en ander uit te zoeken. Een in de ogen van 

consumenten betrouwbare informatievoorzie-

ning is dan ook cruciaal. Consumenten willen 

weten welke besparingen mogelijk zijn, hoe ze 

werken, wat ze kosten en wat ze opleveren. Een 

niet te onderschatten factor daarbij vormen de 

persoonlijke ervaringen van andere kopers en 

eigenaar-bewoners. Daar hechten veel consu-

menten veel meer belang aan dan de verhalen 

van energiebedrijven, adviseurs, installateurs en 

bouwers. Goede resultaten en de garantie dat 

de resultaten daadwerkelijk gehaald worden, zijn 

voor consumenten belangrijker dan de prijs die 

ze betalen of de subsidie die ze kunnen krijgen.

Geld appie
Heb je vreemd geld nodig voor je investe-

ringsplannen? Download de app Nationale 

Financieringswijze en zoek naar de meest 

geschikte financieringsvorm. Liever lezen 

van een groot beeldscherm? Ga dan naar 

www.nationalefinancieringswijzer.nl. De 

site biedt informatie over onder meer het 

ondernemersplan, financieringsvormen en 

checklists.


