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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB
van 5 december 2018 over Actieplan Sociale Energietransitie

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 5 december 2018 hebben
wij toegezegd dat het noordelijk Actieplan Sociale Energietransitie u toegestuurd zal
worden. Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. Het Actieplan Sociale
Energietransitie komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Noordelijke
Klimaattop op 9 november 2017. Tijdens deze Klimaattop hebben de drie noordelijke pro-
vincies en zestien gemeenten (Assen, Emmen, Tynaarlo en Aa en Hunze vanuit Drenthe)
hun handtekening gezet onder de bestuurlijke afspraak dat er een actieplan moet komen
om 'huishoudens met een smalle beurs' in de gelegenheid te stellen om te profiteren van de
kansen die de energietransitie biedt en zodoende naar vermogen bij te dragen aan de reali-
satie van de duurzaam heidsopgaven.

Wijvinden dít onderwerp vanzelfsprekend erg belangrijk. Vanuit de Expeditie Energie-
neutraal wonen in Drenthe zijn wij al langer bezig met dit onderuverp. Naast onze be-
trokkenheid bij het opstellen van het actieplan is gekeken wat er binnen onze mogelijkheden
ligt om te doen. De volgende initiatieven zijn hiervoor opgestart.

Energiecoaches
De Expeditie Energieneutraalwonen in Drenthe is samen met het Drents Energieloket
(DEL) en de Woonbond in 2017 gestart met het opleiden van energiecoaches. Vanaf 2019
starten wij met nieuwe opleidingen waardoor er honderd energiecoaches beschikbaar zijn
om de inwoners van Drenthe op een laagdrempelige wijze mee te nemen in de energie-
transitie.



Verenigingen van Eigenaren (VvE-en)
ln VvE-appartementencomplexen wonen relatief veel mensen met een smalle beurs.
Samen met lnvest NL en de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds werken wij aan finan-
cieringsoplossingen voor deze doelgroep.

Summerschool
Begin 2019 wordt een Summerschool georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme.
24 jonge mensen (hbo/wo) vanuit verschillende inhoudelijke achtergronden gaan aan de
slag met onze hoofdvraag: creatieve oplossingen aandragen voor mensen met een smalle
beurs zodat zij mee kunnen doen aan de energietransitie. Hiervoor gaan zij in gesprek met
inwoners, ervaringsdeskundigen en bestuurders. De inzet is dat de oplossingen die worden
aangedragen in Drenthe tot nieuwe acties gaan leiden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

rzitter

Bijlage: Actieplan
km/coll.

Energietransitie
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Actieplan
SOCIALE ENERGIE

ENERGIETRANSITIE VOOR 
MENSEN MET EEN SMALLE 
PORTEMONNEE
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Oktober 2018

Opgesteld door:
Medewerkers uit het sociale en het fysieke domein van de gemeentes Leeuwarden, Assen, Emmen en 
Groningen, in samenwerking met RVO en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

INHOUDSOPGAVE
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Volgens ECN (2017) kampt tien procent van de huishoudens in Nederland met een te hoge energierekening 
ten opzichte van hun inkomen. Deze huishoudens worden geclassificeerd als huishoudens die te kampen 
hebben met energiearmoede. Uit eerder onderzoek weten we dat een combinatie van gebrekkig inkomen, 
ontoereikende woonomstandigheden en hoge energieprijzen vaak de basis vormen van energiearmoede 
(Huybrechs, Meyer & Vranken, 2011). De verwachting is dat met name particuliere woningeigenaren met een 
smalle beurs onvoldoende mee kunnen komen in de energietransitie, met alle consequenties van dien. Het 
is de taak van de overheid er voor te waken dat bepaalde doelgroepen, bij voorbaat, worden uitgesloten om 
deel te nemen in de energietransitie. Inwoners uit alle lagen van de bevolking zullen moeten meegenomen 
worden in de energietransitie, om zo de internationale, nationale en gemeentelijke reductiedoelstellingen te 
halen. 

Tijdens de Noordelijke Klimaattop, op 9 november 2017, hebben de drie noordelijke provincies en zestien 
gemeenten hun handtekening gezet onder de bestuurlijke afspraak dat er een actieplan moet komen om 
‘huishoudens met een smalle beurs’ in de gelegenheid te stellen om te profiteren van de kansen die de 
energietransitie biedt, en zodoende naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsop-
gaven. Voor u ligt het actieplan waarin de betrokken partijen erkennen dat de terugkerende vraagstukken op 
het gebied van sociale energie ons dwingt om zowel intergemeentelijk als intra-gemeentelijk op te trekken, 
en synergie tussen beleidsdomeinen te versterken en te verbinden.  Gezamenlijk moeten we opzoek gaan 
om innovatieve, transparante en laagdrempelige maatregelen en constructies te ontwikkelen. Kennis en er-
varingen met deze doelgroep in de energietransitie willen we delen.  

De energietransitie staat bol van een reeks uiteenlopende opgaven. Hoe organiseren wij verduurzaming van 
ons energiehuishouden? Een deel van de samenleving zal bij machte zijn om antwoord te geven op deze 
vraag en daar ook naar te handelen. Anderen zullen niet over de benodigde middelen beschikken om te dit te 
kunnen. Dit leidt ons tot vragen die gaan over een eerlijke verdeling van de opgaven, en de lasten en lusten 
van de energietransitie. Hoe kunnen we de energietransitie zo organiseren dat niet alleen de vermogenden, 
maar ook huishoudens met een smalle beurs mee kunnen doen, en profiteren van de ontwikkelingen in de 
energietransitie? 

Indien woningcorporaties zich inzetten voor de verduurzaming van hun woningbestand bedienen zij daar-
mee een selecte groep bewoners. Particuliere woningeigenaren kunnen deze ontwikkeling niet altijd volgen, 
waardoor er een groot gat ontstaat tussen huur- en koopwoningen. Deze situatie kan ruimtelijke segregatie 
(verder) in de hand werken. De energietransitie is hiermee een belangrijk sociaal-maatschappelijk vraagstuk 
dat eerder een middel is dan een doel op zich. Een die ingezet kan worden als een instrument dat kansen 
biedt om maatschappelijke kloven te slechten. Daarmee kunnen we spreken van een nieuwe manier van 
Stads en dorpsvernieuwing met als leidmotief energie.

Dit actieplan pretendeert niet het antwoord te hebben op hoe een rechtvaardige energietransitie tot stand 
komt, maar zal een reeks oplossingsrichtingen en instrumenten voor gemeenten presenteren om, waar mo-
gelijk, energiearmoede te voorkomen of te verlichten. De belangen om daadkrachtig bij te dragen aan het 
realiseren van de reductiedoelstellingen zijn helder. Als samenleving staan we voor belangrijke opgaven en 
zullen er talloze afwegingen gemaakt moeten worden.
 
De gezamenlijke inhoud van dit actieplan zal gericht zijn op het vraagstuk hoe huishoudens met een smalle 
beurs ondersteund kunnen worden om hun leefomgeving te verduurzamen. Landelijk is ervaring opgedaan 
in de community of practice, Energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs. Onderstaande link 
verwijst naar een compilatie verslaglegging van de bijeenkomsten. 
https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E--18-001

InleidingVoorwoord
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In de gemeenten Appingedam, Winsum en Eemsmond is ook ervaring opgedaan met de pilot
MijnEnergievoordeel,  met als doel een integrale aanpak om (energie)armoede en schuldenproblematiek 
effectief te bestrijden. Het evaluatierapport is onlangs verschenen: 
www.mijnenergievoordeel.nl/wat-is-mijnenergievoordeel/pilot.

Uit deze inleiding blijkt al dat de energietransitie snel gaat, nieuwe concepten en pilots rollen over elkaar 
heen. Daarom zien we dit actieplan als een groeidocument, wat regelmatig actualisatie vereist.

Kort samengevat willen wij concreet zorgdragen voor:

1.    Inzet van een energiecoach (uit de kaartenbak) bij alle gemeenten. Gemeente selecteert kandidaat,
  provincie draagt zorg voor (of financiert) opleiding;

2.    Deelname van woningcorporaties aan verlaging woonlasten voor huishoudens met een smalle
 beurs. Door deelname van woningcorporaties kan energiecoach gegarandeerd bij 60% van de 
 doelgroep aan de slag;

3.    Financiering van energiebesparende maatregelen voor huurders;

4.    Aanbieden van lening tot € 2.500 voor energiebesparende maatregelen voor eigenaren. 
 Financiering is nog niet zeker maar drie mogelijkheden zijn NEF/SVn, provincie of gemeenten 
 (beide vanuit middelen duurzaamheidslening).

Betalingsachterstanden op gas en elektra per 1000 inwoners 
Bron: ESDN

1. Doelgroepen in beeld

Huishoudens met een smalle beurs en met een hoge energierekening zijn niet, simpelweg, vertegen-
woordigd in een woningsegment. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de omvang van de 
doelgroep, en effectieve benadering strategieën te formuleren is het noodzakelijk om de doelgroep 
‘huishoudens met een smalle beurs’, helder in beeld te krijgen. 

Bij het zoeken naar de doelgroep kijken wij in eerste instantie naar de vaststelling van de doelgroepen 
voor het armoedebeleid. Bijvoorbeeld huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand, minnelijke 
of wettelijke schuldsanering, schuldhulpverlening of in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. Dit kan per gemeente verschillen.  In dit actieplan is als uitgangspunt 
genomen dat huishoudens met een inkomen tot 110%  van het sociaal minimum aangemerkt worden 
als ‘huishoudens met een smalle beurs’. Het genoemde percentage (110%) wordt niet door alle 
gemeenten gehanteerd. Het percentage kan per gemeente enigszins afwijken.
Ook huishoudens tot modaal kunnen niet altijd voldoende middelen vrij maken om hun huis in de 
energietransitie mee te nemen.

Naast de smalle beurs is ook een hoge 
energierekening relevant bij energie-
armoede. We willen de huishoudens 
leren kennen die we willen behoeden voor 
energiearmoede. Steeds meer huurders en 
woningeigenaren hebben grote moeite om 
de huur/hypotheek en de energierekening 
(energielasten) te betalen.  Eén van de 
eerste onderzoeken naar energielasten was 
de Energielastenbeschouwing van het Nibud 
uit 2009. De voornaamste conclusies uit dat 
onderzoek waren:

Energielasten door elektriciteit worden sterk beïnvloed door:
- Huishoudsamenstelling (aanwezigheid partner, leeftijd kinderen, aantal kinderen).
- Opleidingsniveau (hoog of laag).

Energielasten door gas worden sterk beïnvloed door:
- Woningtype.
- Omvang woning.
- Bouwjaar.

Het budgetaandeel van energie wordt sterk beïnvloed door:
- Inkomen.
- Woningtype.
- Aantal kinderen.
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2. Doelgroepenbenadering

Gelet op de noodzaak tot energiebesparing en het verduurzamen van de woningvoorraad, is het van groot 
belang om de communicatie effectief af te stemmen op de desbetreffende doelgroep. Het succes van een 
project wordt mede bepaald door de juiste benadering van de doelgroep. Als we ons richten op het thema 
‘energiebesparing’ heerst bij ons het gevoel dat huishoudens met een smalle beurs doorgaans onvoldoende 
bereikt worden. Het feit dat betaalbare leningen en groene subsidies doorgaans opgepikt worden door huis-
houdens met bovenmodale inkomens lijkt dit beeld te versterken. Regelingen speciaal gericht op huishou-
dens met een smalle beurs, daarentegen, strandden vaak in eenmalige bezoeken of kortstondige successen. 

Het staat buiten kijf dat een van de grootste uitdagingen binnen de aanpak energiebesparing bij minima 
betrekking heeft op de benadering en werving van huishoudens met de smalle portemonnee. Ten eerste is 
energiebesparing een thema dat, voor een groot deel van de doelgroep, weinig aandacht krijgt. Daarnaast 
heeft de energierekening een negatieve connotatie als het gaat om geld en zorgen binnen het gezin. In de 
Gemeente Leeuwarden is  aangetoond dat met het aanschrijven van wervende en op de doelgroep aange-
paste brieven en materiaal, de doelgroep toch redelijk wordt bereikt. Op de mailingen inclusief antwoord-
kaartje (met antwoordnummer) bereikt het project een response van +/- 7%. Deze huishoudens hebben zich-
zelf aangemeld voor dit traject. De wandelgang naar de brievenbus kan daarmee worden gezien als eerste 
concrete energiebesparende maatregel.

Op basis van het onderzoeksrapport van het ECN (2017) en eerdere ervaringen, kunnen er een aantal 
richtlijnen opgesteld worden voor de invulling van de doelgroepenbenadering: 

Zet naast passieve wervingsmethoden zoals het versturen van brieven ook in op actieve methoden. 
Hiermee kan de doelgroep van huishoudens in een armoedesituatie beter worden bereikt;
 
 o Onderzoek de mediakanalen waar doelgroep doorgaans gebruik van maakt. 
  Er kan gedacht worden aan Facebook, lokale wijkkrant, Instagram en/of andere media. 

Maak gebruik van bestaande netwerken en structuren. Werk samen met organisaties die werkzaam zijn 
binnen het sociaal-maatschappelijk werk. Dat is effectief om de doelgroep te overtuigen van deelname aan 
energiebesparingstrajecten. Organisaties zoals (schuld)hulpverlening, maatschappelijk werk, wijkteams, 
kunnen helpen om de doelgroep in het werkgebied te identificeren en te ondersteunen;

 o Juist deze instellingen focussen zich op de armoedeproblematiek. De kansen rond 
  energiebesparing vanuit de energietransitie zijn een welkome, en met het oog op de 
  toekomst, noodzakelijke toevoeging.

Maatschappelijke organisaties zoals sportclubs en buurthuizen kunnen ook een rol spelen in de werving.

 o Denk eens na over een gefinancierde inzet van vrijwilligers uit buurthuizen en sportclubs.
  Laat ze in het kader van ‘spek de kas’, in opdracht van een energiecoach, tochtstrippen/
  ledverlichting/radiatorfolie aanbrengen bij minimahuishoudens. 

Beperk het aantal contactmomenten tot een minimum; 

 o De doelgroep is niet altijd even goed bereikbaar.

Ga naast de inwoners staan (uw probleem is ons probleem);

 o Zorg voor wederzijds begrip en vertrouwen. 

Leg uit waarom de gemeente deze actie opzet;
 
 o Geen prestige maar noodzaak.

Houd in de korte brief rekening met een B1-schrijfniveau en wees visueel;

 o Zorg voor een kant en klaar helder aanbod.

Maak aanmelding zo eenvoudig mogelijk;

 o Deze “grootste” drempel is bepalend voor het succes. 

Leg de nadruk op kostenbesparing; 

 o De huishoudens hebben wel andere zorgen dan een beter milieu.

Breng in het begeleidend schrijver duidelijk naar voren dat gemeente de afzender is;
 
 o Zorg voor betrouwbare afzender, gemeente en/of schuldhulpinstantie.
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3.  Morgen aan  de slag! 

Met de voorgaande hoofdstukken in het achterhoofd willen we vanuit de samenwerking direct werken aan en-
kele concrete projecten en acties waar gemeenten en overheidsinstanties morgen al mee kunnen beginnen. 

Samenwerking fysiek en sociaal domein van groot belang 
Voor de energietransitie van mensen met een smalle beurs is samenwerking tussen het fysiek en sociaal 
domein van cruciaal belang.  Zorg dat dit onderwerp in beide domeinen op de agenda komt. Het onderwerp 
heeft een directe relatie met armoedebeleid. Medewerkers uit het sociale domein zijn de brug naar huis-
houdens met een smalle beurs. Zij zijn immers bekend met deze doelgroep en weten welke constructies er 
al van toepassing zijn. Neem energiebesparing mee bij schuldenproblematiek. De energielasten van deze 
huishoudens zijn vaak meer dan 10% van hun besteedbaar inkomen. Het verlagen van de energielasten door 
energiebesparing komt bij schuldenproblematiek zelden of nooit aan de orde. Begeleid huishoudens door het 
hele traject inclusief eventuele aanvragen van regelingen. 

Dit kan vanuit een wijkcoach of opbouwmedewerker die bijvoorbeeld opgeleid binnen in het thema 
energiebesparing, dat kan ook door energiecoaches in te zetten die als verlengstuk van wijkcoaches en 
opbouwwerkers worden doorverwezen.

Woningcorporatie
Gemeentes maken (energie)prestatieaf-
spraken met woningcorporaties. Neem 
binnen deze afspraken ook het onderwerp 
woonlasten en energiebesparing mee. 
Zorg dat woningcorporaties gebruik kunnen 
maken van bijvoorbeeld de energiecoach 
die een signaleringsfunctie voor de woning-
voorraad op zich neemt. De energiecoach 
signaleert energetische gebreken, waar de 
woningcorporaties op kunnen aanhaken. 
Zo worden woningcorporaties belangrijk 
onderdeel van de aanpak. Niet alleen goed 
als het gaat om concrete resultaten, maar 
ook gezien het imago en de goodwill van 
haar huurders. 

Naast de service vanuit corporaties richting 
hun huurders, kunnen er ook afspraken 
worden gemaakt over hoe om te gaan 
met uitgeponde woningen bij renovatie 
trajecten of aanbod voor zon pv. Bedenk 
met elkaar hoe je deze uitgeponde wo-
ningen mee kan laten profiteren van deze 
trajecten. Bijvoorbeeld door de afspraak 
te maken geen woningen te verkopen met 
een label lager dan label B.

Geschakelde woningen, die bij een grote 
renovatie slag moeten worden overgesla-
gen omdat ze zijn uitgepond, brengen ook 
extra kosten met zich mee. 

Maak van deze kostenpost gebruik om ze alsnog voordelig mee te laten doen. In overleg met corporaties 
eventuele vergoedingen voor overlast bij renovatie omzetten in aanschaf van A++ apparaten. 

Kom achter de voordeur
Ga in gesprek met de wijk en/of doelgroep en ontdek waar de kansen liggen met betrekking tot armoedebe-
strijding en de energietransitie. Een groot plan van aanpak schrijven zonder vooraf in gesprek te gaan met 
de doelgroep zelf, zorgt in veel gevallen voor onnodig verspilde energie. Heel concreet zien we dat drei-
gende verhoging van belasting op energie zorgt voor hogere kosten bij de doelgroep. Kijk waar er concreet 
kansen liggen voor huishoudens met een smalle beurs. Denk aan het in kaart brengen van onnodig ener-
gie/warmteverlies en de inzet van de goedkopere en rendabele maatregelen voor deze huishoudens. Met 
een concreet en meetbaar rendement op de investering bouw je aan een positieve attitude met betrekking 
tot energiebesparing bij de bezochte huishoudens. “Een lagere energierekening begint bij jezelf..”

Vervang witgoed
Verouderde elektrische apparaten zijn vaak 
enorme energieverslinders. In 2015 bleek 
uit onderzoek van Milieu Centraal dat van 
de 10.8 miljoen koelkasten die Nederland 
rijk is, ongeveer 51% verouderd is. Met 
zo’n grote hoeveelheid oude koelkasten 
ligt er een enorm bespaarpotentieel. Zeker 
als we kijken naar de doelgroep huishou-
dens met een kleine portemonnee. Het 
vervangen van een koelkast met een A+++ 
kan een huishouden al een besparing van 
€100,- per jaar opleveren. Deze koelkast 
gebruiken gemiddeld slechts 150 kWh per 
jaar, wat staat voor €35,-. Een koelkast van 
7 jaar of ouder gebruikt gemiddeld al gauw 
zo’n 350 kWh aan energie. Dit komt neer 
op €80,- per jaar. Een A+++ koelkast is van 
+/- €400,- is daarmee snel terugverdiend.  

Een mooi voorbeeld waarbij vervanging van witgoed werd ingezet in de ‘energiebespaaraanpak’ binnen 
een gemeente is de aanpak van woningcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam. In 2013 gingen zij de sa-
menwerking aan met Bosch voor de verhuur van energiezuinig witgoed. Het bedrijf Turntoo fungeerde als 
intermediair tussen de verhuurder, de fabrikant en de huurders. De verbruikte apparatuur kwam terecht bij 
Bosch die de zeldzame aardmetalen en fossiele grondstoffen hergebruikt voor nieuwe productie. Een der-
gelijk constructie zou ook binnen de aanpak met een energiecoach op te starten zijn. In samenwerking met 
woningcorporaties, met een lokale witgoedleverancier en een eventuele tussenhandelaar zou een verhuur-
constructie kunnen worden bedacht. Voorwaarde is dat de prijzen voor de huur van het witgoed opwegen 
tegen de kosten die het verouderde witgoed van het huishouden met zich meebrengt. Eventueel zou een 
lease-koop constructie interessant kunnen zijn.

Een aantal gemeenten hebben een bijstand voor vervanging kapotte apparaten (witgoedregeling). Huis-
houdens met een minimuminkomen kunnen bij vervanging van een koelkast, wasmachine, televisie of 
kooktoestel een bijdrage krijgen voor een vervangend apparaat. Zorg dat als voorwaarde in de regeling is 
opgenomen dat alleen energiezuinige apparatuur aangeschaft kan worden .
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4.  De energiecoach 

Minimagidsen en voorzieningenwijzers uitbreiden met het thema ‘energierekening’
Veel gemeentes beschikken over gidsen en/of voorlichtingsmateriaal voor minimahuishoudens waarin ze de 
huishoudens wijzen op bespaarkansen met betrekking tot hun uitgavenpatroon. Gezien de energierekening 
zo’n 10% van de totale uitgaven betreft, mag dit onderwerp ook binnen dit voorlichtingsmateriaal/aanbod van 
gemeenten worden uitgebreid tot minstens 10%. De besparingen op het huishoudboekje bieden op langere 
termijn mogelijk kans om ook energiebesparende maatregelen te treffen.

Ons doel is om voor iedere gemeente in Noord-Nederland een energiecoach te kunnen aanstellen. Dat kan 
via een centraal orgaan dat gaat faciliteren in een energiecoach, maar kan ook door via de gemeente aan-
gestelde energiecoaches. Per gemeente moet worden gekeken welke vorm het best aansluit bij het huidige 
aanbod.

In de gemeente Leeuwarden is al veel 
ervaring opgedaan met de inzet van 
een door de gemeente aangestelde 
energiecoach. Hierbij wordt gewerkt 
met een coach in dienst van de 
gemeente Leeuwarden en een coach 
die gedetacheerd wordt door een 
externe adviespartij. Beide zetten zich 
actief en gratis in voor huishoudens 
met een lage portemonnee. Ook in de 
gemeente Groningen zijn energiecoaches 
ingezet. Hierbij werden uitkeringsgerech-
tigden omgeschoold tot energiecoaches. 
Zij boden huishoudens met een smalle 
beurs gratis advies voor buurtbewoners in 
de wijk Selwerd en Lewenborg. 

Tijdens het bezoek bieden de energiecoaches de huishoudens diverse diensten aan. Waar de diensten in 
de gemeente Groningen veelal door de energiecoaches zelf worden uitgevoerd, bieden de twee coaches in 
de gemeente Leeuwarden diensten aan die uitgevoerd worden door mensen vanuit het uitkeringsbestand. 
Voordeel vanuit deze aanpak is dat de energiecoaches meer focussen op de sociale component van deze 
taak. De praktische uitvoering kunnen ze bij de uitvoerende partijen laten, waarna ze zelf een stukje nazorg 
verlenen en samen met huishoudens verder kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere energie-
besparende maatregelen bij de doelgroep. Ook een prachtige kans voor sociale werkgelegenheid in de 
technische sector.

Voor de invulling van dergelijke concrete diensten is er 
inmiddels ervaring met:

• Het waterzijdig inregelen van de cv-ketel 
• Het aanbrengen van tochtstrippen 
• Het vervangen van verlichting door ledverlichting
• Het plaatsen van een waterbesparende douchekop
• Het plaatsen van radiatorfolie
• Het plaatsen van energie displays
• Het monitoren van energieverbruik
• Het wekelijks bijhouden van het energieverbruik

Vanuit de verschillende aanpakken in de regio’s kunnen we leren en kunnen we de quickwins combineren. 
In de gemeente Leeuwarden zijn inmiddels ruim 500 huishoudens bezocht. Hieruit is een schat aan infor-
matie ontstaan. Ook in vele andere regio’s heeft men vaak al volop ervaring met dit thema. Vanuit deze 
ervaringen kunnen we bouwen aan een gezamenlijke aanpak en inzet van energiecoaches.
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5. Financieringsconstructies

Partijen als Energie Inspectie Friesland (Leeuwarden) en mijn Energievoordeel (Appingedam, Winsum, 
Eemsmond) kunnen faciliteren in verschillende vormen van energiecoaches. Per gemeente kan vervolgens 
worden bepaald hoe de gemeente de coaches gaat inzetten, welke vorm van contract of inzet er wordt  
georganiseerd en in welke mate energiecoaches een sociale ofwel praktische invulling verrichten bij de 
huishoudens thuis. Met het oog op de bezuinigingen binnen het Sociaal Domein kunnen ook wijkcoaches 
en/of medewerkers van het wijkteam worden opgeleid tot energiecoach. Zij zouden kunnen fungeren als  
doorgeefluik gericht op de concrete uitdagingen voor de energietransitie.

De Empathy map
Het huishouden en de zorgen van alle dag is vaak het startpunt van een gesprek met de energiecoach. Een 
tool die hierbij gebruikt kan worden is de Empathy map. De Empathy Map is een tool, waarbij je je letterlijk in 
het gevoel en in de belevingswereld van je klant of doelgroep verplaatst. Hierdoor ben je veel beter in staat 
te begrijpen waarmee je deze klant of doelgroep het beste van dienst kan zijn. Je krijgt hiermee een dieper 
inzicht in de bijdrage die je kan leveren. 

Meer achtergrondinformatie over de energiecoach is opgenomen in bijlage 1
Een empathy map is opgenomen in bijlage 2

CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken, heeft onderzoek (2017) gedaan naar de mate van recht-
vaardigheid en inkomsteneffecten van het klimaatbeleid. Het onderzoek biedt inzichten in de impact van het 
klimaatbeleid op de inkomstenongelijkheid.

‘Wanneer we kijken naar het draagkrachtprincipe dan zien we grote verschillen 
tussen de  inkomensgroepen. Die verschillen nemen bovendien fors toe richting 
de toekomst. Dit resultaat is robuust voor de verschillende scenario’s. Of men dit 
als rechtvaardig beoordeelt, hangt af van (politieke) voorkeuren. We concluderen 
dat er verschillen zijn tussen inkomensgroepen op deze indicator. Bovendien 
nemen de verschillen fors toe als Nederland klimaat-neutraal wordt, zonder 
systematiek van het klimaatbeleid te wijzigen. Het is ook de vraag in hoeverre 
de lasten van het klimaatbeleid nog dragelijk blijven voor huishoudens met lagere 
inkomens. Als we kijken naar het principe van ‘de vervuiler betaalt’, dan zien we dat 
de laagste inkomensgroep in de huidige situatie ongeveer evenveel kosten maakt 
als de hoogste inkomensgroep. Richting de toekomst nemen die kosten fors toe.’

Huishoudens met een smalle beurs worden geconfronteerd met een tal van belemmeringen omtrent finan-
ciering en verstrekking van (duurzaamheids)leningen. Een terugkerende barrière voor lening verstrekkers 
en overige financierende partijen is de kredietonwaardigheid van deze doelgroep. Hierdoor zijn financiers 
doorgaans terughoudend zijn als het gaat om het financieel bijstaan van huishoudens met een smalle beurs. 
Toch mag deze doelgroep niet uit het oog verloren worden, omdat juist in de woningen van particuliere  
woningeigenaren een groot verduurzamingspotentie verschuilt.

Zoals reeds vermeld in de inleiding van dit actieplan 
pretendeert het plan niet om een kant-en-klaar antwoord te 
hebben op alle vraagstukken. Veel vragen zijn, en blijven, 
voorlopig niet of onvolledig beantwoord. Voorbeelden van 
deze vragen zijn; hoe wordt er omgegaan met de krediet-
waardigheid van de doelgroep? Hoe kan krediet verstrekt 
worden aan de doelgroep die door financiële instellingen 
als kredietonwaardig beschouwd wordt, zodat ook kun-
nen profiteren van ontwikkelingen in de energietransitie?  
Welke partijen zouden bereid zijn, of aangemoedigd moe-
ten worden, om krediet te verstrekken met een onzeker en/
of laag rendement? Hoe verhouden de bancaire sector en 
overheid zich tot elkaar in de financieringsopgaven voor 
huishoudens met een smalle beurs? Is het de morele plicht 
van gemeenten om het gat in de financiering voor kredie-
tonwaardige huishoudens op te vullen, en economisch on-
verantwoorde investeringen te maken?

In het belang van de voortgang/ontwikkeling van een  
inclusieve energietransitie heeft de overheid, door de jaren 
heen, verschillende financiële instrumenten ontworpen en 
ingericht om investeringen in energiebesparing en 
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duurzame energie voor een ieder mogelijk te maken. Doorgaans lijken de beschikbare verduurzamingssubsi-
dies en aanverwante financiële ondersteuning te gaan naar eenzelfde groep inwoners te gaan; de zogeheten 
“eco-elite”. Onderstaand worden een aantal van deze instrumenten kort toegelicht. Wij achten het van groot 
belang om per instrument inzichtelijk te maken waarom deze instrumenten de participatie van de doelgroep 
in de energietransitie ten goede komt, en hoe deze bijdraagt aan het doel van het actieplan.

Terugkopen van uitgeponde woningen door woningcorporaties: Het terugkopen van uitgeponde wo-
ningen door woningcorporaties geeft voordelen voor de huisbezetter en de corporatie. De bewoner heeft 
een zorg minder vanwege de financiële lasten, die worden omgezet naar een huur. De corporatie kan de 
renovaties/de labelsprong voor een hele rij of wijk uitvoeren.

Energieloket 
Iedere gemeente heeft een energieloket. 
Hierop krijgen bewoners informatie over 
energiebesparing en de maatregelen die ze 
kunnen nemen besparen of om duurzame 
energie te opwekken. Het loket verstrekt in-
formatie over duurzaamheidsregelingen en 
subsidies, maar verspreidt ook nieuws over 
lokale initiatieven en deelt ervaringsverhalen 
van eigenaren die reeds maatregelen getrof-
fen hebben om hun woning te verduurzamen. 
In Hoogeveen werkt dit goed omdat er 
homogeen woningaanbod is, waardoor 
aannemers en leveranciers kunnen 
werken met standaardpakketten.

Gemeentelijke duurzaamheidslening en Nationaal energiebespaarfonds
Met de  gemeentelijke duurzaamheidslening en de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaar-
fonds kunnen energiebesparende maatregelen voor een woning worden gefinancierd. Voor Vereniging van 
Eigenaren is er de speciale VvE Energiebespaarlening. De rente is 2,35%. De looptijd is 10 jaar. 
Tot maximaal € 25.000 euro (en € 50.000 voor Nul op de Meter.  De provincie Drenthe heeft voor bewoners in 
de provincie Drenthe de regeling aantrekkelijker gemaakt door een lagere rente (vanaf 0,7% bij een looptijd 
van 7 jaar en eventueel een langere looptijd van 10 of 15 jaar(dan loopt de rente op tot 1,2% ). Sommige 
gemeenten hebben de maximale leeftijdsgrens van 75 jaar losgelaten, waaronder Zuidhorn.
Op deze lening zit een kredietwaardigheidstoets.

Aanbieden van zonneleningen
De provincie Drenthe stelt samen met een aantal gemeenten geld beschikbaar om het duurzaam opwekken 
van energie met zonnepanelen te stimuleren. Dit betreft de ‘Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie’. 
Het huidige rentetarief bedraagt 1.5 procent. Per aanvraag dient een minimaal bedrag van €2500 aan ener-
giebesparende maatregelen geïnvesteerd te worden. De lening bedraagt maximaal €7499. 

Object gebonden financiering
Met een object gebonden financiering ligt de lening niet bij de bewoner, maar op het huis van de bewoner. 
Het is een manier van (voor)financieren waarbij in geval van een verhuizing de nog resterende betalingsver-
plichting voor de termijnbetalingen in relatie tot de financiering (van rechtswege) overgaat naar de volgende 
bewoner. Er kunnen grote investeringen worden gedaan met een lange terugverdientijd.  

Voor deze doelgroep is dit een ideale lening. Want de lening wordt terugbetaald met de besparing op 
energiekosten. Deze vorm van financiering staat nog in de kinderschoenen en heeft nog veel juridische 
haken en ogen. Voor meer info: 

https://www.energielinq.nl/wp-content/uploads/2018/02/Objectgebonden-financiering-A4_DEF.pdf

VvE -methodiek (gebouwgebonden financiering)
Een innovatief financieringsmodel waarbij niet de individuele eigenaar, maar de Vereniging van Eigenaren 
(VvE) een lening ontvangt van de bank om het appartementencomplex in één keer naar Nul op de Meter 
(NOM) te brengen. Deze financieringsconstructie – het Asser Servicekostenmodel  (ASM)– is ontwikkeld door 
de Gemeente Assen in samenwerking met financieel energiebureau Segon. Hierbij is de insteek dat zonder 
een stijging van de maandlasten een Nul op de Meter renovatie bekostigd kan worden voor eigenaar-bewo-
ners die lid zijn van een Verenigingen van Eigenaren. De kosten voor de NOM-renovatie worden verrekend in 
de servicekosten en voldaan uit de besparing op de energielasten en de toekomstige besparing op beheer & 
onderhoud. Een nog te realiseren landelijk waarborgfonds moet  garantie geven op de maandelijkse premie 
(rente en aflossing) en dus niet op de totale investering. Hierdoor blijft het risico voor de financier minimaal, 
zodat de rente ook laag kan blijven. De constructie wordt gezien als laagdrempelig en transparant. Assen 
onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om grondgebondenwoningen te financieren door middel van 
het ASM.

Deventer Woonabonnement
Het Woningabonnement in Deventer biedt 
consumenten de mogelijkheid de woning 
energiezuinig te maken zonder zelf een 
euro te hoeven investeren. Zij kunnen de 
woningisolatie, energiezuinige cv-installatie 
of zonnepanelen aanleggen tegen een vaste 
maandelijkse energierekening.De overheids-
financiering wordt risicodragend verstrekt. 
Dus in de vorm van private equity (met 
eigen vermogen vergelijkbare participatie of 
achtergestelde leningen). Vervolgens wordt 
(tegen normale rentepercentages) financie-
ring uit de markt aangetrokken op basis van 
dit risicodragend kapitaal (verhouding 15 – 
85 procent). 

Hiermee wordt een hefboomeffect gerealiseerd. Met de 0,4 miljoen euro van de gemeente Deventer is 2,0 
miljoen euro uit de markt gehaald. Vervolgens is de provincie Overijssel van plan een aanzienlijk bedrag 
als participatie in te zetten waarmee ongeveer 50 -100 miljoen euro aan private financiering opgehaald kan 
worden. Bij een landelijke en Europese opschaling kan dit bedrag nog vele malen groeien. Om het proces 
te structureren wordt een overkoepelende stichting opgericht. Deze stichting brengt de maatschappelijke 
doelen, kwaliteitscriteria en (energieprestatie)garanties voor consumenten onder. Aanbieders mogen het 
Woningabonnement slechts toepassen als daaraan wordt voldaan.
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6. Energiecoöperaties Bijlage 1. Achtergrondinformatie

Energie coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van onze leefomgeving. In 
de laatste jaren is het aandeel duurzame energie dat in handen is van coöperatieve verenigingen sterk 
gestegen. Volgens de berekeningen van HierOpgewekt zijn er momenteel 392 lokale energie coöperaties 
in Nederland die zich inzetten voor energiebesparing, opwekking van duurzame energie en aanverwante 
duurzaamheidsprojecten, waarvan een groot deel in noord Nederland. 

Een voorbeeld van een vooruitstrevende coöperatie is ‘Zonnige Start Emmen’. De doelstelling van deze 
vereniging is om zich ook hard te maken voor huishoudens met een smalle beurs te laten profiteren van de 
voordelen van zonne-energie en postcoderoosregelingen. Dergelijke regelingen stellen leden van een coö-
peratie, die binnen het postcoderoosgebied wonen, in staat om te profiteren van een verlaagd tarief voor de 
energiebelasting. 

Ook de coöperatie  Pekela duurzaam is een coöperatie die veel aandacht heeft voor deze doelgroep. 
Zonnedorpen, een coöperatie in het hart van het aardbevingsgebied realiseert een zonnepark. Afnemers 
van energie van zonnedorpen hoeven niet te investeren in het park. Hierdoor is deze groene energie ook 
bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.

Zo zijn er meer voorbeelden van lokale energie-coöperaties die oog hebben voor al hun inwoners van het 
dorp of de wijk. Kijk voor meer informatie op websites van de koepelorganisaties:

Fryslân:  http://uskooperaasje.nl/waar-zitten-onze-leden/
Groningen:  http://greksite.wixsite.com/grek/kaart-co-peraties
Drenthe: http://drentsekei.nl/

In dit actieplan zijn her en der verwijzingen opgenomen naar rapportages en achtergrondinformatie. 
Hieronder een opsomming van bronnen waaruit we geput hebben en waar meer informatie verkrijgbaar is.

Verslag Community of practice: Energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs  
ECN-E--18-001 - januari 2018;

 - Verslag  Onderzoeksdag Universitaire Stichting Armoedebestrijding, Universiteit van 
  Antwerpen, Armoede, energie en wonen: creatieve ideeën voor een toekomst zonder 
  energiearmoede, 18 oktober 2017;
 - CE Delft rapportage Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid, 
  maart 2017.
 - Essay bundel ‘De ethiek van de energietransitie’, ECN-E--17-058 - oktober 2017.
 - Websites van Coöperatief Zonnige Start, provincie Drenthe en SVn.
 - Rapportage Energiearmoede , Effectieve interventies om energie efficiëntie te vergroten  
  en energiearmoede te verlagen , Straver, K. Siebinga, A. Mastop, J. De Lidth, M.  Vethman,
  P.  Uyterlinde, M.  Januari 2017 ECN-E--17-002  
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Bijlage 2. Mogelijke rol energiecoach

Optimaliseer de logistieke organisatie

•  Betrek sociaal-maatschappelijke instellingen, zoals (schuld)hulpverlening, maatschappelijk werk,
 wijkteams, om de doelgroep armoedehuishoudens in het werkgebied te identificeren. 
 •  Koppel indien er een samenwerking is, terug naar wijksteunpunten of de corporatie, als er klachten
 zijn over het huis of over andere zaken. Dit geeft huishoudens uit de doelgroep hulp, wat mentaal
 ook meer ademruimte geeft.
 Het is van belang dat alle stakeholders regelmatig en gestructureerd in contact blijven met elkaar
 om zo de logistieke organisatie goed te laten verlopen en een huishouden niet te overbelasten. 
• Zet actieve wervingsmethodes in om de doelgroep te bereiken, naast het meer passieve werven 
 door middel van brieven. Hiermee kan de doelgroep van huishoudens in een armoedesituatie beter  
 worden bereikt. 
 Meerdere huisbezoeken per huishouden is aan te raden om het beste resultaat te creëren: kans op  
 afspraken nakomen en gedragsveranderingen is groter, en waardering van huishoudens hoger. 
• Organiseer goede intakegesprekken en zorg dat de overdracht naar de energiecoach soepel 
 verloopt waardoor alle partijen goed op de hoogte zijn.  
 
Vrijwilligers 
Organiseer meetings voor je vrijwilligers: hoe groter de groep hoe meer de vrijwilligers ook van elkaar kun-
nen leren, door middel van (bijvoorbeeld) halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de vrijwilligers.
 Met een grotere groep vrijwilligers is een strakke organisatie van belang. Energiecoaches die niet komen 
opdagen door een verkeerd geplande afspraak veroorzaken negatieve beeldvorming, zowel voor het pro-
ject als voor de betrokken partners. Verder stoppen vrijwilligers sneller als er slechtere coördinatie is, en als 
ze geen of weinig terugkoppeling krijgen.  
 
Skill enhancement voor coaches

• Besteed in de training meer aandacht aan een aantal standaard rekenvoorbeelden (educational
 skills) zodat de adviseur deze goed kan overbrengen in het adviesgesprek. Daarnaast moet er 
 ruimte zijn voor social skills (hoe met de doelgroep contact maken en te motiveren) en technical 
 skills; de kennisoverdracht van energieonderwerpen zoals de werking van een CV, een boiler 
 of waarom een oude ijskast zo veel verbruikt. 
•  Vertaal besparingstips zoveel mogelijk in euro’s (kosten/baten). Waar mogelijk koppel de bespaar
 tips aan behoeften van het huishouden. Vind de haakjes voor motivatie: 30 minuten per week   
 minder douchen betekent dat je volgend jaar misschien op vakantie kunt. Moet uw zoon volgend 
 jaar een laptop voor zijn nieuwe opleiding? Als u de verwarming zoveel graden lager zet, is dat al 
 een deel van de investering. 
•  Integreer een handvol praktische rekenvoorbeelden in je training voor adviseurs, zodat ze 
 makkelijker te gebruiken zijn. 
 
Maak een gepersonaliseerde lijst met tips en adviezen voor elk bezoek die de adviseurs achter kan laten. 
Het meest effectief zijn coaches die erin slagen om enkele relevante bespaartips (quick wins) zo concreet 
mogelijk uit te leggen, bijvoorbeeld door voor te rekenen dat een ledlamp zich al in een aantal maanden 
terugverdient. Wanneer het gesprek dan wordt afgesloten met een puntsgewijze samenvatting van de 
belangrijkste besparingstips, zal het geheel beter blijven hangen bij de huishoudens. 

•  Een onderdeel van de training van een adviseur kan gaan over oplossingsgerichte gespreks-
 technieken. Hiermee kunnen intrinsieke motivaties van huishoudens worden gevonden, die 
 mogelijk kunnen zorgen voor motivatie tot verandering in routinegedrag.
 

Suggesties voor het verbeteren van adviezen & tips
 Besteed aandacht aan de mobiele applicaties die de verschillende leveranciers hanteren zodat de 
adviseurs deze ook kunnen uitleggen tijdens de huisbezoeken. Veel huishoudens zijn bekend met 
smartphones en werken hier graag mee.

Stimuleer de adviseurs om te assisteren bij het plaatsen van de eventuele bespaarproducten, dit vergroot 
de kans dat men de producten ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Het beste is om het als onderdeel van 
het advies te hebben; installeer alle mogelijke bespaarproducten die een huishouden kan gebruiken.
 Probeer het eerste bezoek in de herfst of winter te plannen. De koudere maanden kunnen ervoor zorgen 
dat het gebruik inzichtelijker wordt gemaakt omdat men dan over het algemeen meer stookt en langer 
warm doucht. 

•  Geef de coaches een tussenmeter zodat ze het verbruik van oude apparaten kunnen laten zien. 
•  Ontwikkel een checklist die aan het einde van elk gesprek overhandigd kan worden. 
•  Ontwikkel voor elk gesprek een lijst met tips die de coaches als rode draad kunnen gebruiken.
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Bijlage 3. Empathy mapping

Voelt

Hoort

Doet

Ziet

- Buurtgenoten
- Vrienden
- Voetbalkantine
- Collega’s
- Doelgroep

EMPATHY MAPPING

- Hart voor minima
- Intrinsieke gemotiveerd
- Maatschappelijke betrokken
- Energiek

- Wijken en dorpen in de regio
- Kansen voor energiebesparing
- Leden van verenigingen/clubs 
- Inwoners
- Koplopers energiebesparing
- Netwerk
- Omgeving

- Buurtgenoten
- Vrienden
- Voetbalkantine
- Collega’s
- Doelgroep
- Lokale omgeving

- Betrokken
- Eerlijk
- Transparant
- Recht door zee
- Betrouwbaar

PIJN:
- Onrecht
- Hoge enegierekening
- Schulden 
- Weinig comfort
- Armoede

WINST:
- Verbetering
- Bewustwording
- Waardering
- Contact
- Gesprek

 ENERGIECOACH
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Bijlage 4. Doelgroep bepaling

Onderstaand verschillende leefvormen en maximale maandinkomen, op basis van 110% van het sociaal 
minimum.

Leefvorm         maximaal maandinkomen  
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.036,77 
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.036,77 
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd  € 1.481.10 
U bent alleenstaand en gepensioneerd     € 1.165,68 
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd   € 1.594,08 

In navolging van de beperkte financiële middelen waarmee huishoudens met een smalle beurs 
geconfronteerd worden, kent energiearmoede ook een verband met andere factoren. Deze factoren zijn 
onder andere hoge energierekeningen en ontoereikende wooncondities. Ontoereikende wooncondities 
zijn vaak het resultaat van uiteenlopende sociaaleconomische factoren, wat energiearmoede een 
wicked problem maakt.

Onderstaand is af te leiden dat de doelgroep te maken heeft met een verhoogd risicoprofiel, op basis van 
verschillende factoren; zoals gezinssamenstelling (kinderen), woningtype (gedateerde woning), opleidings-
niveau (beperkt), inkomensniveau (beperkt), eigendomssituatie (particulier) en maandelijkse lasten 
(beperkt). 

Voorbeeld risicoprofiel

Type HH Type woning
Opleidings-
niveau en 
herkomst

Inkomen 
bruto

Eigendoms-
sit

Maandlasten  
na aftrek 
HTS/netto 

hyp.

Risico-
profiel

Alleenstaan-
de, werkend 

40 jaar  

1 kamerapp. 
Label A, 2010

40m2 
Conditiescore 
4 van 5 (info 
corporatie)

MBO
Allochtoon 

125% sociaal 
minimum. 
€1.450,-

Geen schul-
den

Woning-
corporatie €400,- Laag

Gezin 3 kin-
deren 

1 werken-
de ouder, 3 

kinderen 7, 9 
en 13.

Gezins-
woning label 

D, 1972
110 m2

Schilderwerk 
matig, lek in 
dubbel glas

(visuele 
inspectie)

LBO en MBO
Autochtoon 

110% sociaal 
min.

€1.725,-
€5.000,- 
schuld

Bewoner, 
WOZ 

€118.000,-
Hyp. 

€133.000,-

€610,- Hoog


