
Webinar
Energieklus vs. Energiearmoede

dinsdag 22 november 15.00 - 16.00



Agenda 
● 15.00 uur - Welkom (incl. opname)

● 15.05 uur - Case gemeente Rotterdam

● 15.25 uur - Energieklus Fix doelgroep lessen

● 15.45 uur - Q&A en afronding
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Praktisch
● Er wordt een opname gemaakt

● A.u.b. camera & microfoon uit 

● Vragen/opmerkingen aub in de chat (Kelly)

● We komen later terug op onbeantwoorde vragen

● Er wordt via de chat af en toe een "Poll" gedaan 

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

● Opname & presentaties worden achteraf gedeeld
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● Focus op versnelling van de energietransitie

● Voor lokale overheden & infrastructuur partijen

● Specialist in digitale inspecties & activatie van bewoners

● Ontwikkeling van algoritmen en applicaties

Over Sobolt
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Agenda 

● 15.00 uur - Welkom

● 15.05 uur - Case gemeente Rotterdam

● 15.25 uur - Energieklus Fix doelgroep lessen

● 15.45 uur - Q&A en afronding
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Samen nadenken (1 van 3)
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“Ons energiearmoede project met actieve energiebesparing bij 
huishoudens in de gemeente loopt volledig”

vs. 

“Binnen onze gemeente is het actief helpen energie besparen achter de 
voordeur geen passende interventie”  

● Ons project is gestart en loopt 
● De inkoopprocedure is gaande
● We zijn aan het oriënteren op de aanpak
● Er is geen concreet (klus)project voorzien



Energiearmoede

Inzet SPUK en opzetten van een open house energieklusser
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Gezamenlijke opgave op energiearmoede

• € 18,6 miljoen vanuit de Specifieke Rijksuitkering energiearmoede.
• Projectteam bestaat uit adviseurs en projectleiders vanuit 

duurzaamheid en armoede. 
• Stuurgroep met afgevaardigden MT duurzaamheid en MT armoede.
• Twee wethouders betrokken. 

• Doelgroep: Rotterdammers met een inkomen tot 140% van het 
sociaal minimum inkomen en Rotterdammers in de schuldsanering. 
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Energieklussers via een open house

• Manier van contracteren waarbij iedere aanbieder die voldoet aan de 
toelatingseisen mag leveren.

• De bewoner kiest zelf de aanbieder.
• Aanbieders kunnen de hele looptijd toetreden tot de open house.
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Waarom kiezen voor een open house

• Zo snel mogelijk zo veel mogelijk interventies. 
• Ruimte voor kleine en grote aanbieders.
• Relatief veel mogelijkheden om bij te sturen / zaken aan te passen.
• Flexibiliteit in budget.
• Bewoners kunnen zelf een aanbieder kiezen, maar mogen ook ‘geen 

voorkeur’ aangeven.
• Sneller dan een Europese aanbesteding.
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Invulling geven aan de open house
Belangrijkste toelatingseisen:
• Aanbieders met ervaring als energieklusser of met ervaring in de hulpverlening.
• Positieve referentie.
• Deelnemer moet een rechtspersoon zijn.

Dienst
• Energieklusser brengt kleine energiebesparende maatregelen aan die nodig zijn 

voor de woning.
• Energieklusser gaat in gesprek over gedragsverandering.

Tarieven:
• Standaard tarief en hoog tarief. 
• Standaard € 150 per huishouden aan materialen. 
• Tarief voor 1e bezoek en voor 2e bezoek.
• Aanbieders factureren achteraf.

.
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Invulling geven aan de open house
Aanvragen:
• Via online pagina.
• Bewoner vinkt aan dat het inkomen onder de grens van 140 % valt.

Doelgroepgerichte werving:
• Werving in eerste instantie alleen via hulpverleners.
• Werving door de aanbieders.
• Geen deur-aan-deur werving. 
• Geen werving via social media.
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Nadelen aan de open house

• Aanbieders moeten op bepaalde zaken met elkaar samenwerken.
• Open house geeft aanbieders weinig zekerheden. 
• Relatief veel administratie, zowel bij gemeente als aanbieders.



Bedankt
voor jullie aandacht.



Agenda 
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● 15.25 uur - Energieklus Fix doelgroep lessen

● 15.45 uur - Q&A en afronding
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Samen nadenken (2 van 3)
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“De afdeling duurzaamheid is in de lead bij de aanpak energiearmoede”

vs. 

“Het sociaal domein is duidelijk aan de bal bij de aanpak energiearmoede”

● Geen van beide 
● Duurzaamheid
● Sociaal domein
● Weet ik eigenlijk niet



Doelgroepen
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● Welke doelgroepen onderscheid je?

● Hoe benader je deze?

Denk bijvoorbeeld aan:

● Arm vs. rijk
● Corporatie vs particuliere huurwoningen
● Hoog energielabel laag energielabel



Doelgroepen in de praktijk
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● Ouderen (soms met hulp - veel sociaal belang)
● Laaggeletterden (visueel tablet, ondersteuning, B1)
● Migratieachtergrond (soms lastig ‘taal’)
● Één ouder gezinnen (veel te winnen met bijv. waterbesparing)
● Multiproblemen (gezondheid, verwaarlozing)

“Als Energieklusser kom ik voldaan thuis.  Het bieden van hulp, de gesprekken 
en klussen doen mij echt iets. Het helpt wat ik doe.” ~ Michael Speek



Energieklus - Doelgroep interactie

● Keuze bieden

● Uitgaan van het 
perspectief van de 
ander

● De ander invloed 
geven op de 
gespreksagenda

● Benadrukken 
keuzevrijheid

● Compassie tonen

● Ondersteuning bieden

● Normaliseren

● Refereren aan de 
groep

● Feedback vragen  

Autonomie Betrokkenheid Competentie

● Beginnen bij wat de 
ander kan of weet

● Creëren heldere 
verwachtingen

● Coping vragen stellen

● Complimenten geven

● Eerder succes



Aanpak Energieklus 
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Voorbereiding Inventarisatie Advies Installatie Activatie NazorgDeelname

 Energiebesparing in 7 stappen



Energieklus - Activatie



Wat doen bewoners (praktisch)?
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● Veel vertellen en praten over hun woning
● Klagen over de woningcorporatie
● Blij zijn met de hulp
● Energietoeslag helpen aanvragen 
● Vervolg 2e sessie - ca. 40% kiest hiervoor



Wat zien we bij bewoners?
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● Relatief weinig basiskennis
● Onzekerheid over energiekosten
● Soms alles maar uitzetten
● Witgoed oud en verslindend



Verdere lessen uit de praktijk (organisatie)
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● Uitnodigingen per wijk werkt beter dan in de tijd
● Veel gebruik van de telefonische helpdesk (25%+)
● Samenwerking lokale coaches is arbeidsintensief



Samen nadenken (3/3)?
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“Wij gaan voor maximale energiebesparing bij de doelgroep. Daar draait het 
immers om bij de aanpak energiearmoede”

vs. 

“Wij gaan voor maximale projectwaarde binnen de gemeente. Wij zetten in op 
brede betrokkenheid bij de aanpak energiearmoede”

● Focus op energiebesparing voor de doelgroep 
● Brede opzet met vele stakeholders
● Weet ik eigenlijk niet



Wouter Vermeiden
w.vermeiden@sobolt.com

Afsluiting & 
dank

Kelly Pangemanann
k.pangemanann@sobolt.com


