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Wat maakt een aanpak nu een goede NOM-Ready aanpak? De definitie luidt als volgt:  
 
“Een propositie voor een gebouwingreep met een pakket van maatregelen kan worden aangemerkt 
als Nom-Ready indien: 
1. zowel de ingreep zelf én de vervolgingrepen, waarmee de woning volledig Nul-op-de-Meter 

gemaakt kan worden op een later tijdstip, leidt tot gegarandeerde functionele prestatiever-
beteringen ten aanzien van energie, binnenmilieu, bouwfysica, wooncomfort en onderhoud 
én 

2. een overdraagbaar plan van aanpak, waarmee de complete Nul-op-de-Meter gebouweigen-
schappen (als gedefinieerd binnen het NoM-keur) in de toekomst gerealiseerd kunnen wor-
den zonder desinvesteringen, bouwkundige en bouwfysische risico’s, en andere beperkingen 
in het wooncomfort bij gemiddeld gebruik van de woning, onderdeel uitmaakt van de propo-
sitie én  

3. de TCO van specifieke energetische verbeteringen van de ingreep, middels de verlaagde 
woonlasten, maximaal gelijk is aan de TCO van de woning voor de ingreep, als bepaald op 
moment van de geleverde propositie. 
Dit tezamen maakt het huis een NoM-Ready-huis™ ” 

  
Bovenstaande definitie communiceert echter niet eenvoudig. Een lossere vertaling: “NoM-Ready 
houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig ener-
gieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Een plan van aanpak voor de latere ingre-
pen maakt onderdeel uit van de NoM-Ready propositie en de kosten van de energiemaatregelen we-
gen op tegen de baten van een verlaagde energierekening en eventueel daaraan verbonden onder-
houdslasten.” 
 
In een volgende nieuwsbrief zullen we aan de hand van een casus uitleggen hoe in de praktijk de af-
weging van een NOM-ready ingreep uitpakt. 

Hoewel de voordelen van het NulopdeMeter concept duidelijk zijn, in het kort “een vernieuwbouw 
upgrade van een woning zonder stijging van de woonlasten”, is het nog niet altijd even eenvoudig te 
beslissen het toe te passen. Bij corporaties zit de uitdaging vooral in een NOM make-over voor 
gebouwtypes waar dit technisch (nog) niet haalbaar voor is. Bij particuliere woningeigenaren werpt het 
aangaan van een lening voor de NoM-renovatie een hoge mentale drempel op. Van die zijde komt dan 
ook geregeld de vraag of NOM ook in stappen uitgevoerd kan worden. Voorlopers verzuchten 
bovendien soms dat als zij hadden geweten dat NOM kon, zij een aantal eerdere maatregelen beter 
niet hadden kunnen doen. Voor deze beide situaties is NOM-Ready bedacht, ‘no regret-maatregelen’ 
die de woning klaar maken voor 2050. 


