
Aanpak 
Energiearmoede
Huurders & eigenaren direct helpen 
met energie besparen

Webinar 21 juli 2022



Agenda
● 15.00 uur - Welkom

● 15.05 uur - Energiearmoede & SPUK

● 15.20 uur - De mens achter 'energiearmoede' (Samen010)

● 15.35 uur - Case Heatpulse Fix (Gemeente Neder-Betuwe)

● 15.55 uur - Q&A en afronding
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Welkom
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Poll
Namens wat voor type organisatie neem jij deel aan deze webinar? 

a. Gemeente 

b. Provincie

c. Energieloket

d. Adviesbureau 

e. Anders
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Praktisch
● Er wordt een opname gemaakt

● Aub camera & microfoon uit 

● Vragen / opmerkingen aub in de chat (Annemarie)

● We komen later terug op onbeantwoorde vragen

● Er wordt via de chat af en toe een "Poll" gedaan (ntb??)

● Microfoon (& eventueel camera) aan als moderator je het woord 

geeft

● Opname & presentaties worden achteraf gedeeld
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● Onderdeel van Sobolt

● Focus op versnelling van de energietransitie

● Voor o.a. lokale overheden & infrastructuur partijen

● Ontwikkeling van algoritmen en applicaties

● Specialist in digitale inspecties & activatie van 

bewoners

Over Heatpulse
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Wat is het?

● een hoge energierekening

● een laag inkomen

● meestal een slecht geïsoleerd huis

● 13-20% van inkomen aan energie (gemiddeld: 5%)

● ≠ inkomensarmoede

Wie?

● huurders (+/- 75%)

● eigenaar bewoners (+/- 25%)

Energiearmoede
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Definitie TNO

● percentage huishoudens met een laag 

inkomen (laagste 25%) en 

● óf hoge energiekosten (hoogste 50%)

● óf een woning met een relatief lage 

energetische kwaliteit.

Draagvlak in de samenleving

● winnaars & verliezers energie transitie

● minder ongelijkheid 

Energiearmoede
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https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/


Energiearmoede
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SPUK
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● Specifieke Uitkering Energiearmoede: €150 miljoen (x2)

● Budget
○ TNO onderzoek: # huishoudens per gemeente

○ €270 per huishouden (x2)

○ Uitgeven voor 31 december 2023

● TNO data op wijk- en buurtniveau

● Gemeente hoeft geen plannen in te dienen

● Zoveel mogelijk inpassen in bestaande aanpak

● Geen directe compensatie huishoudens

● Verantwoording via SiSa (Single Information Single audit)



Poll
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Welke instrumenten overweegt jouw organisatie in de aanpak?  (meerdere 

antwoorden mogelijk)

a. uitdelen kleine maatregelen

b. installatie kleine maatregelen

c. advies/coaching op gedrag

d. vervangen onzuinig witgoed

e. ondersteunen met grote isolatiemaatregelen 

f. anders

g. mijn organisatie is er (nog) niet bezig
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Samen 010 voert voor en met een groot aantal 
Rotterdamse kerken en vrijwilligers diverse eigen en 
gezamelijke vrijwilligersprojecten uit. 

Ons doel: kwetsbare mensen een handje helpen totdat 
ze zichzelf kunnen helpen. Via onze projecten bouwen 
we met elkaar aan een beter Rotterdam voor alle 
Rotterdammers.



Wat is Armoede?
Niet mee kunnen doen met dat wat maatschappelijk 
gangbaar geacht wordt.



Risicogroepen

• Alleenstaande ouders met kinderen
• Mensen zonder betaald werk
• Ouderen
• Asielzoekers
• Mensen met psychische problemen
• Mensen met een chronische ziekte of handicap



Schaarste
Een tekort aan geld (schaarste) leidt tot ander gedrag:

• Bij de dag leven
• Tunnelvisie
• Minder doordachte beslissingen
• Vooral het eigen gelijk zien
• Belangrijke zaken vergeten
• Niet geloven dat je iets kunt realiseren
• IQ-daalt (tot wel 13 punten)



Wat stuurt ons gedrag?

De mens heeft drie psychologische basisbehoeften:

1. Autonomie  2. Betrokkenheid 3.Competentie



Het ABC in praktijk
Autonomie

Keuze bieden
Wil je volgende week dinsdag 
of woensdag afspreken? 

Uitgaan van het perspectief 
van de ander
Wat vind je daar van?

De ander invloed geven op 
de gespreksagenda
Wat wil je zelf in dit gesprek 
bespreken?

Benadrukken keuzevrijheid
Je bepaalt natuurlijk zelf       
of je dit wilt doen 

Betrokkenheid
Compassie tonen
Het is een flinke opgave waar 
je voor staat

Ondersteuning bieden
Waar heb je ondersteuning bij 
nodig?

Normaliseren
Je bent niet de enige met dit 
probleem 

Refereren aan de groep
Wat veel mensen in jouw 
situatie doen is…

Feedback vragen
Wat vindt je van de manier 
waarop ik….   



Wat helpt je in het gesprek?

• Vermijd de waarom vraag
• Open houding
• Pas je taalgebruik aan
• Niet te veel informatie tegelijk
• Sluit aan bij de leefwereld van het huishouden
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Aanpak Energiearmoede

www.nederbetuwe.nl/duurzaamheid

http://www.nederbetuwe.nl/duurzaamheid


Agenda

● Over Neder-Betuwe

● Aanpak energiearmoede
○ Doel
○ Doelgroepselectie
○ Een Fix bezoek (demo)
○ Resultaten
○ Lessen



Over Neder-Betuwe

● inwoners

● inkomen

● huur/koop

● duurzaamheid

● warmtescans



Doelstellingen

● Zoveel mogelijk mensen helpen: ± 600
○ Kleine maatregelen
○ Gedrag

● Data verzamelen voor grotere maatregelen later
○ Ondersteuning van huurders (samen met woningcorporatie?)
○ Ondersteuning eigenaar-bewoners

● Vervolg

Project start, 
inventarisatie 
& doelgroep

Inventarisatie Advies Installatie Activatie
Rapport & 

nazorg
Brief & huis 

aan huis



Doelgroep

● TNO doelgroep: 787 huishoudens

● Doelgroep
○ Gestart met woningcorporatie huurder

○ Vanaf augustus overig groepen (inclusief latere aanvragen energietoeslag)

● Databronnen
○ Woningcorporatie
○ Energielabel ≤ C
○ Kwalitatief: kennis van wijken & straten
○ Sociaal domein WMO + €800 aanvraag energietoeslag

● AVG



Een Fix bezoek

Project start, 
inventarisatie 
& doelgroep

Inventarisatie Advies Installatie Activatie
Rapport & 

nazorg
Brief & huis 

aan huis

Demo

https://projecten.heatpuls.nl/#/login


Response

Circa 38%  doet mee

Bezoeken

Ruim 150 bezoeken

Fixes

350 maatregelen 

Resultaten (tot & met 13 juli)

Rating

Gemiddelde score
4,9 van 5

Gasverbruik

Gemiddeld 
1.321 m3 gas

Elektra

Gemiddeld 
2.075 kWh stroom



Resultaten

13+ cm isolatie / tripel glas 4-7 cm isolatie / ouderwets dubbel glas

0-3 cm isolatie / enkel glas8-12 cm isolatie / HR++ glas

Gevel Beglazing Dak Vloer



Resultaten: bewonerswensen



Resultaten: Fixes



Lessen

● Doelgroep selectie
○ Accepteer dat je er soms naast zit
○ Samenwerking woningcorporatie

● Begin, leer & stuur bij
● BTW
● SiSa
● Aanbesteding
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Aan de slag?!
Fix-team


