Q&A Webinar: Opstellen beleid energiearmoede: Wat is
(niet) slim om te doen?
16 december 2021
Hoe vind je die mensen die nu al energiearmoede hebben/ de hulp het meest nodig
hebben? En dan bedoel ik met name de mensen die nog nergens in beeld zijn. Bijv. de
groep die binnenkort door de hogere energielasten wel in de energiearmoede groep
vallen. Hoe kunnen we hen vinden en voorkomen dat ze echt in de problemen raken?
• De combinatie van de TNO tabel uitgebreid met lokale informatie van gemeente zelf
(wijkmanagers), welzijn (opbouwwerk), politie en woco’s.
• Welzijnswerk weet echt heel veel en ook de woonconsulenten van de corporaties
ook. Echt de wijk in en met hen praten. Voor velen is het sociale domein nieuw.
Goed om daar in te duiken en samen te werken.
• In Amsterdam hebben ze afspraken met de energieleveranciers. Zij geven het door
aan ' vroeg eropaf' als ze een betaal achterstand hebben. Juist om grote problemen
voor te zijn. Die regeling hebben ze ook met de corporaties voor huurachterstanden.
Komt er naast SZW en BBK ook nog steeds een nieuwe RREW?
Ja, die komt er.
Koen, mooie website! Wie is de maker?
TNO is de maker van energy.nl.
Zijn dit CBS-wijken?
Ja.
Voor alle Noord-Hollandse gemeenten is de TNO data over energiearmoede nu ook te
vinden op de TVW viewer van het Servicepunt, tabblad Atlas. Dan kun je bijv. ook zien of
in startgebieden voor aardgasvrije wijkaanpakken veel of weinig energiearmoede
voorkomt:
https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a4220d70567746
d69d6b902d6a75be15
Energieverbruik per postcode is ook met openbare netwerkbeheers data te zien. Indien
huizen met slechte isolatie nog niet bekend waren vind je ze hier. B.v. voor Liander via :
https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/data
Is het excel document dat Koen liet zien, ook beschikbaar? met meer details over de
wijken?
Ja, dit bestand komt beschikbaar op energy.nl.
Waarom zijn woco's negatief over waterzijdig inregelen?
Ze hebben liever niet dat bewoners aan de cv-ketel gaan zitten, zijn bang dat ze niet
deskundig zijn en dingen ontregelen (waardoor er later op kosten woco een monteur moet
worden heen gestuurd).

Gaarne wat info over Fix brigade
https://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven/de-fixbrigade-fikst-je-kieren
Weet iemand of er aan witgoed green-lease wordt gedaan in NL - dat voorbeeld wat Niels
net noemde in Antwerpen?
• Siemens Bosch heeft een regeling voor huur van witgoed ..
https://www.bluemovement.com/nl-nl
We proberen vanuit het Servicepunt al een tijdje contact te krijgen met de
opbouwwerker die in Antwerpen er echt ervaring mee heeft opgedaan. Wordt
vervolgd.
• Er is een algemene regeling van Bosch: Blue movement, Die is commercieel. In
Nederland is er, voor zover ik weet, geen vergelijkbare regeling als het Papillon
Project in Vlaanderen. Wat het een beetje complexer maakt: het business model ziet
het in NL anders uit ivm andere gas/electriciteitsprijzen
• Bundles.nl is een (voorbeeld van) een bedrijf waar je bv Miele wasmachine kunt
huren. Landelijk.
• Witgoed leasen is niet goedkoop, dwz bereikbaar voor gezinnen die te maken
hebben met energiearmoede.

