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Onderzoek OIS (2020)

- Amsterdamse huishoudens zijn gemiddeld 5% van hun inkomen kwijt aan energielasten.

- Bij 11% (46.800 huishoudens) is sprake van een energiequote van 10% of hoger.
- Tussen 2017 en 2019 stegen de energielasten, maar gemiddeld gezien groeiden de inkomens mee.

- Dit geldt echter niet voor huishoudens met een laag inkomen. Onder huishoudens met een 
inkomen onder huurtoeslaggrens nam energiearmoede toe van 31% tot 37%.

- Energiearmoede treft vooral de laagste inkomens:
- Van alle huishoudens in energiearmoede hebben negen op de tien (90%) een inkomen onder 

de huurtoeslaggrens. 
- Ook komen eenverdieners (met name met kinderen, waaronder eenoudergezinnen) en 55-

plussers naar voren als groepen met een verhoogd risico op energiearmoede.

- Waar het woningoppervlak het meest bepalend is voor een hoge energierekening, bepaalt het 
inkomen in hoeverre die rekening een grote last vormt.

Energiearmoede in Amsterdam
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- Amsterdams armoedebeleid richt zich op huishoudens met een inkomen tot 120% WSM (€ 1.290, 
alleenstaande; € 1844 voor samenwonend) met weinig vermogen.

- Ongeveer 1 op de 5 huishoudens is minima (ca 70.000 in totaal). Tweederde is langdurig arm.
- Na dalende trend afgelopen jaren, in 2020 door Corona weer een stijging. Met name personen met 

flexibele arbeid zijn kwetsbaar.
- Oververtegenwoordiging laagopgeleiden, laaggeletterd, migratieachtergrond, sociale huurders.

Doelgroep
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Bereik minimapopulatie
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Verhogen gebruik minimaregelingen

- Datagedreven werken: b.v. door koppelingen met SVB, UWV en belastingdienst.

- Aanpak specifieke doelgroepen: werkende minima, laaggeletterden, migratieachtergrond
- Versimpelen aanvraagprocedure en dienstverlening: Automatisch aanschrijven, financiële 

spreekuren, flying squad
- Communicatie en productgerichte campagnes: oa. mbv inzet ervaringsdeskundigen

Extra uitdaging bij regelingen verduurzaming en tegengaan energiearmoede
- Laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen staan minder positief tegenover 

energiebesparen en energietransitie (OIS, 2020):
- Plannen om in komende 12 maanden energiebesparende maatregelen te nemen: 23% 

bovenmodaal inkomen; 11% beneden modaal inkomen
- 67% van de laagopgeleiden vinden overstap naar duurzame energie een goede zaak tegenover 

87% van de hoogopgeleiden
- ‘Ik wil niets met de energietransitie te maken hebben’: 23% laagopgeleiden; 4% 

hoogopgeleiden

Bereik minimapopulatie
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Projecten
- Sinds 2016 zijn er in Amsterdam 3 

energiecoachprojecten:
- Step2Save
- Energiecoaches !WOON
- Energiecoaches Vroeg Eropaf!

- In totaal is aan 12.500 huishoudens 
energieadvies gegeven

- Gerealiseerde besparing bedraagt tot 
ongeveer €100 per jaar.

Geleerde lessen
- Overredingskracht nodig om energieadvies aan 

de man te brengen

- Samenwerking met lokale partijen en verhuurders 
helpt

- Potentiële besparing is groter dan werkelijke 
besparing

- Quick wins zorgen voor snelle terugverdientijd

- Besparing is moeilijk in kaart te brengen
- Mensen leveren niet graag in op comfort

- Inspelen op persoonlijke drijfveren
- Verschillende doelen: bewustwording, energie/ 

CO2-besparing, lastenverlichting

- Deskundigheid en affiniteit met energiebesparen

Energiecoachprojecten
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Geerten Kruis
g.kruis@amsterdam.nl


