
Samen met bewoners



Programma

• De opgave → kort

• Landelijke hulplijnen → kort
– Woningeigenaren en huurders

• Psychologie van bewoners → uitgebreider
– Verschillende ‘bloedgroepen’/ volle accu vs lege(re) accu

– Energie armoede
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Wat is 

– bezien vanuit de koppeling ‘warmtetransitie–bewoners’ –

uw belangrijkste vraag? 
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De opgave

• Woningen tot 1992 bij bouw niet (goed) geïsoleerd (tot 1920 geen

spouw)

• Nieuwere woningen: isolatie goed, snel naar aardgasvrijready

mogelijk: PV-panelen, (hybride) warmtepomp, IR-panelen

• Uitkomst TVW’s: weinig geschikte lokale bronnen → komende 10 

jaar vooral: aardgasvrijready worden
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- Grote verschillen in isolatiegraad
naar bouwperiode

- Percentages interessante bron
verleiding (sociaal bewijs)
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De ‘hulp’-lijnen

Woningeigenaren Huurders Iedereen (compensatie hoge 
energietarieven)

- Iedereen = 
- NIP: ISDE (€ 198 mln; vergoeding van 20% 

naar 30%) → isolatiemaatregelen + 
warmtepomp

- Nu: minimaal 2 maatregelen + 
voorfinancieren. Onderzoek: 1 maatregel, 
uitbetaling na aanbrengen, DHZ

- RRE-regeling (voucher twv € 90,-)

- Sociale huur 
- Vrijkomen verhuurdersheffing →

versneld verduurzamen woningen
- RRE(W)-regeling (voucher twv € 70,-)

1. Verlaging e-belasting op 
stroom

2. Verhoging vermindering e-
belasting op stroom 

3. Verlaging BTW op energie 
(21 naar 9%)

1 + 2 + gem. € 425,-

- Slecht label (E t/m G): 
- NIP: lokale aanpak (€ 148,5 mln): max 2k per 

woning subsidie (extra/ stapelbaar)

- E-armoede: 
- SZW: financiële compensatie (€400 

mln → € 800,-/ huishouden)
- BZK/ SPUK: e-besparing in woning (€ 

300 mln →€ 500,-/ woning)

- Contingentenaanpak 
- NIP: € 24 mln

- Particuliere huur
- NIP: subsidie aanpak stimuleren 

verhuurder (€ 100 mln)

- Slechte labels VVE’s
- NIP: € 36,5 mln

8NIP = Nationaal isolatie Programma



De ‘hulp’-lijnen

Woningeigenaar Huurder

Woning gebouwd voor 1992: eerst na-isolatie →
- ISDE 1.0: 2 maatregelen, voorfinancieren
- ISDE 2.0: terug naar 1 maatregel, ook DHZ
- (ISDE 3.0): woningvoucher/ geen voorfinanciering

Sociale huur: 
- Verhuurder: vrijkomen verhuurdersheffing, te besteden aan 

verduurzaming → versnelling verduurzaming woningen
- Zelf: 

- info via e-loket
- e-coaching [*]
- Vouchers

Woning gebouwd na 1992: PV, warmtepomp →
- ISDE: subsidie (hybride) warmtepomp

Particuliere huur: 
- Dwingen verhuurder via huurcie
- Subsidie NIP (€ 100 mln)
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[*] E-coaching: meerdere varianten
- Klassiek: 1x huisbezoek, advies via rapportje
- Plus - 1: meerdere huisbezoeken, meenemen aantal materialen
- Plus - 2: aanbrengen makkelijkste materialen
- Plus - 3 (fix-brigade): dag lang klussen (incl waterzijdig inregelen)



Maatregelen (energiearmoede)
Maatregel Besparing/ jaar

1) Deelname sociale postcoderoos [*] € 990,-

2) Vervangen CR ketel door HR107 ketel [**] € 594,-

3) Infraroodpaneel ipv hr ketel in de badkamer [**] € 540,-

4) Vervangen VR ketel door HR107 ketel [**] € 418,-

5) Weg doen waterbed [**] € 338,-

6) Van tropisch naar koudwater aquarium [**] € 315,-

7) Infraroodpaneel ipv elektrische kachel [**] € 292,-

8) Weg doen  thuistap bier [**] € 225,-

9) Thermostaat graadje lager  [**] € 205,-

10) Waterzijdig inregelen [**] € 198,-

10) Temperatuur ketel lager zetten [**] € 180,-

12) Radiator folie [**] € 180,-

13) Weg doen plasma tv [**] € 149,-

14) Weg doen terrasverwarmer [**] € 122,-

15) Led-lamp ipv gloei/ halogeen [**] € 110,-

16) Oude koelkast vervangen [**] € 99,-

17) Weg doen/ uit zetten tweede koelkast [**] € 86,-

17) Was aan lijn drogen ipv via wasdroger [**] € 86,-

19) Weg doen/ uit zetten vijverpomp [**] € 81,-

20) Waterbesparende douchekop [**] € 79,-

21) Tochtwering [**] € 54,-

22) CV-leidingen isoleren [**] € 22,-

23) Gordijn bij voordeur hangen [**] € 19,-

Maatregelen – niet berekend Besparing/ jaar

▪ Aanbrengen zonwerende folie op ramen op zuiden  

→ verminderen gebruik airco
-

▪ DHZ voorzetraam TNO -

▪ Radiatorventilator -

▪ Voorkomen tegenhouden warmte: bank die in 

woonkamer voor de radiator staat anders zetten, 

gordijnen inkorten

-

[*] 
- Prijspeil markt: Independer 22 feb 2022:                                             

€ 0,45 / kWh – € 1,80 / m3
- Tarieven sociale postcoderoos:  € 0,20 / KwH - € 1,58 / m3
- Verbruik 2.700 kWh - 1.250 m3
[**]: Bron: TNO/ Milieu Centraal

Oranje = direct te nemen maatregel
Blauw = vraagt eerst (psychologische)investering



Twee hoofdaanpakken
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en 

Wijkaanpak Contingentenaanpak



Gedrag van de mens

12



Peer to peer/ mede afzenders
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Aanleidingen woning aanpakken



Prettig(er) wonen
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Prettig(er) wonen wil iedereen!
→ aanleiding in woonprobleem werkt

(veel) beter dan droom van iets extra’s
- Veilig wonen
- Gezond wonen
- Lang thuis wonen
- Duurzaam wonen



Actualiteit

• Stijging prijzen, Oekraïne

• Ver 6-voudiging aanvragen ISDE
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Verschillende ‘bloedgroepen’
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4 voorwaarden / nieuw narratief
• Klimaatraadpleging TU Delft: middenmoters gaan ‘aan’ als aan 4 voorwaarden

voldaan
1. Klimaatmaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van burgers direct raken zijn pas acceptabel 

als andere maatregelen zichtbaar maximaal zijn toegepast en de overheid een streng beleid voert 
tegen grote vervuilende sectoren

2. Bescherm lage inkomens en voorkom dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt
3. De vervuiler moet betalen
4. De baten van een maatregel moeten hoger zijn dan de kosten en er mag geen beter alternatief 

zijn

• St. Kennisland: nieuw narratief
– Focus op financiële voordelen, leefbaarheid en samen doen
– Adresseer rechtvaardigheid, eerlijkheid en eigenaarschap
– Mis de kans niet om nu invloed te hebben
– Bij overstap naar duurzaamheid verlies je niet alleen maar win je meer
– Toon inspirerende voorbeelden
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Aarde in nood
Impact gedrag:

++
Eigen tempo:

- - / - - -

Aarde gaat niet goed
(economie niet 

schaden)
Impact gedrag:

+ / -
Eigen tempo:

0 / +

Aarde gaat prima,
systeem is rot

Impact gedrag:
-

Eigen tempo:
+++

Maatschappelijk
verantwoordelijk zijn

Woonproblemen
oplossen

Koplopers Middenmoters Achterblijvers

Wil wel, in eigen tempo/ 
bij natuurlijke momenten

Profiteren
proeftuinvoordelen

Woning bij de tijd gebracht Persoonlijk gewin/ ‘getting back’Woning e-neutraal

+++/ ++ ++/ + 0 / -(--)

Groenheid verhaallijn

Resultaat

Motivatie

Accu

Ontduiken (energie)
belasting
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WijkGroep 3 + 4

Groep 1 Wijk Systeem

Systeem
Kloof

Overlap



Energiearmoede

▪ Combinatie laag inkomen en slecht label → (te) groot deel
inkomen kwijt aan energiekosten

▪ 2020: ca 600.000 huishoudens = 6%

▪ 2022: gevaar toename tot 15%

▪ Veel voorkomende/ extra kwetsbare segmenten:
– Alleenstaande ouders met jonge kinderen

– Ouderen

– Zieken

– Nieuwkomers
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Mobility

Mentoring: nieuwe 

schuldhulpaanpak

→ stress sensitief 

werken
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Uitdaging Oplossing

Wantrouwen - Zet al bekende/ vertrouwde afzenders in (1+1 methode)
- Benoem eerdere slechte ervaringen + zeg sorry
- Wees eerlijk (het is voor ons ook nieuw/ we weten zelf ook nog niet precies ..)
- Word vriend: 1) vaak contact, 2) hén aardig vinden, 3) helpen

Hyperfocus/ tunnelvisie - Sluit aan op/ help bij problemen
- Verbreed je aanpak: van duurzaam wonen naar veilig of gezond wonen

Weerstand tegen verandering 
algemeen

- Benadruk wat hetzelfde blijft 
- Maak kleine (probeer)stapjes mogelijk
- Laat zien hoeveel soortgenoten het willen/ al doen

Taalcentrum staat niet aan - Visueel communiceren
- Gebruik biologische aandachtstrekkers: kleur rood, contrast, beweging, seks, 

gezichten

Slecht functioneren - Werk stress sensitief: erken ‘hardship’, houd rekening met beperkingen

Geloven er niet meer in - Biedt eigen regie/ keuze

Fast strategy - Bouw mogelijkheid van ‘dealtje scoren’ in

De uitdagingen .. en oplossingen



Inspirerende publicaties

Middenmoters

• www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/klimaatraadpleging

Energie armoede

• https://servicepuntduurzameenergie.nl/themas/energiearmoede/

• https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-

aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/

• https://www.platform31.nl/publicaties/verduurzamen-met-bewoners

• https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2022/04/Top-23-lijst-maatregelen-

energiearmoede_SPDE.pdf
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http://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/klimaatraadpleging
https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper-Energiearmoede-en-de-energietransitie-TNO.pdf
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/
https://www.platform31.nl/publicaties/verduurzamen-met-bewoners
https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2022/04/Top-23-lijst-maatregelen-energiearmoede_SPDE.pdf

