Klimaatdeal Gebouwde Omgeving

Naam klimaatdeal
Toolbox makelaars verduurzamen bij mutatie
Wat houdt de klimaatdeal in?
Een kopgroep van drie NVM makelaars (Spindler Makelaardij, Comfort Makelaardij en Thijs
Meijer Makelaardij) heeft samen met de klimaattafel gebouwde omgeving en de afdeling
duurzaam een toolbox voor makelaars ontwikkeld.
Doel van de toolbox is om makelaars op heel heldere, eenvoudige en goedkope wijze informatie,
mogelijkheden en kansen over duurzaamheid en aardgasvrij te laten zien aan klanten en
daarmee de energietransitie te stimuleren op de natuurlijke momenten. Zowel bij aankoop als
verkoop dus.
Wat gaan we bereiken?
Dit project heeft veel potentie om grootschalig te worden, de kopgroep heeft immers rechtstreeks
toegang tot alle NVM makelaars (eerste presentatie van de toolbox aan NVM makelaars op 11
november 2019). Het aantal (toekomstige) eigenaar-bewoners van Rotterdam dat daardoor met
de energietransitie in aanraking komt kan dus heel erg groot zijn. Het draagt bij aan bekendheid
van de klimaatdoelen van Rotterdam en vergroot de kans dat eigenaar-bewoners duurzame
en/of aardgasvrije keuzes maken.
Wie is de trekker?
Vanuit makelaars:
Spindler Makelaardij
Comfort Makelaardij
Thijs Meijer Makelaardij
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. Kopgroep NVM makelaars brengt de toolbox en het bekend maken van de toolbox in
2. Gemeente Rotterdam, afdeling duurzaamheid brengt inhoudelijke informatie in
Wat is het tijdspad?
11 november start de campagne om bekendheid voor de toolbox bij NVM makelaars te creëren.
Gebruik van de toolbox door de kopgroep is al gestart. Ontwikkeling van de toolbox is
doorlopend. Het doel is om binnen een jaar 75% van de NVM makelaars gebruik te laten maken
van de tooolbox.
Wat is er nodig?
Informatie vanuit de gemeente Rotterdam. Contacten vanuit de gemeente Rotterdam met
andere ingangen.
Daarnaast zal beperkt tijd vanuit de gemeente Rotterdam voor afstemming met en inhoudelijke
ondersteuning van de kopgroep mogelijk zijn.
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