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PROGRAMMA
• 10:00 Opening & aftrap (Niels Götz / Servicepunt & Annette Baerveldt / wethouder Zaanstad)

• 10:15 Update energiearmoede (Koen Straver / TNO)

• 10:30 Wat doen jullie al/ van plan?

• 10.40 De praktijk: energie coaching plus 
- Fix-brigade (Jannekee Jansen op de Haar)
- Energiebank Haarlemmermeer (Jorrit Leijting)

• 11.10 Presentatie MRA-menukaart
- Bovengemeentelijk
- Gemeentelijk

• 11.30 Perspectief woningcorporaties (Frank van der Veek, A’damse Federatie Woningcorporaties)

• 11.40 Ondersteuning/ vervolg

• 11.50 Afronding/ wvttk



TERUGBLIK

• Begin 2021: MRA start verkenning (on)mogelijkheden bestrijding (extra) 
energiearmoede

• Begin 2021: Servicepunt rondje langs gemeenten: sterke belangstelling  onderwerp

• Mei: webinar Servicepunt; oproep extra deelnemers projectteam

• Juni – augustus: projectteam ontwikkelt menukaart

• 9 september: bespreking menukaart/ voorstel PHO Duurzaamheid MRA Æ positief 
ontvangen 

• 14 oktober: webinar Servicepunt, terugkoppeling menukaart, kenbaar maken vervolg





DE PRAKTIJK

Energiecoaching plus



DE MRA MENUKAART

2021







E-armoede meenemen in opdrachtverlening welzijn Welzijnsorganisatie stelt energie opbouwwerker in (Diverz, Zwijndrecht)



Werkzame mechanismen
Leefwereld
Vertrouwen = centraal Æ opbouwen
- Korte termijn
- Taalbarriere
- Woningen slecht, andere 

woonproblemen voorrang/ meer 
aansprekend

- Iemand uit eigen groep (bekend, spreekt 
taal)

- Sociale problemen
- Bestaande initiatieven/ 

buurtburgemeesters zoeken + aanhaken 
Æ de straat op

Systeemwereld
- Onderdeel maken staand beleid
- Koppeling met sociaal domein
- Top: handtekening/ commitment
- Wie is doelgroep, wie spreekt ze 

(woco) .. Digipanel
- Hoe ziet e-besparing in de woning 

er concreet uit? 
- Welke woningen zijn het slechtst? 

Waar staan die Æ geo data
- Scenario’s schetsen: wat als niets 

gedaan?





Huizona’s

Bron: 
Cindy van den Bremen
Stichting ZET







WONINGCORPORATIES



ONDERSTEUNING/ VERVOLG
• Uitwerken menukaart

• Vormgeving
• Instructiebladen per maatregel
• Uitbreiden

• Beschikbaar stellen datatool
• Indien gewenst ondersteuning vanuit Servicepunt

• Start leerlab energiearmoede 
• Gemeenten met veel eenergiearmoede (?)
• Anders (?) 

• Brainstormsessie ‘frontlinie organisaties’

• Opzetten programma: kennis, tools, experimentenregeling
• MRA
• Servicepunt
• Provincie (?)

• ???



AFSLUITING/ WVTTK
Hartelijk dank voor de aandacht

Heeft nog iemand een – brandende – vraag aan 1 van de sprekers/ experts?

Eind november volgt een update .. 
(wie daar geen behoefte aan heeft: graag aangeven)

Succes!

Graag als laatste een paar evaluatievragen invullen (Mentimeter)


