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Agenda
1. De Energiearmoede regeling

2. Identificatie van de doelgroep
3. Input uit gesprekken met gemeenten
4. Onze Energiearmoede dienstverlening

5. Samenwerking met lokale partijen
6. Monitoring, rapportage en bijsturing
7. Waarom DBL inzetten voor Energiearmoede?

8. Vervolgstappen

Klaas Visser

Annemarie Henselmans
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1. De Energiearmoede regeling
•

Doel van de regeling= verlagen van de energierekening van
huishoudens met:

•

Laag inkomen (130% WMI)
en/of slechte energetische kwaliteit van de woning
en/of hoge energiekosten

•

Het Kabinet heeft 300 miljoen gereserveerd voor
gemeenten om deze huishoudens te helpen

•

Uitvoeringsperiode is verlengd: 31 december 2023

•

Specifieke uitkering aanpak Energiearmoede (SPUK)

•

Gemeente heeft ruimte voor eigen invulling project
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2. Identificatie van de doelgroep
•

Definitie minima binnen gemeenten kan verschillen

•

Lijst TNO (% energie armoede op wijkniveau)

•

Huishoudens met toekenning van de 800 euro directe
compensatie

•

Selectie op basis van WOZ waarde woningen, energie labels,
bouwjaar woning (tooling DEGO)

•

Samenwerking met sociale partners: Wijkteams,
Welzijnsorganisaties, Opbouwwerkers, Voedselbank, Leger des
heils, Juridisch loket, Energiecoaches, Schuldhulpmaatje (actief in
131 gemeenten), Schuldhulproute (actief in 90 gemeenten)
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3. Input uit gesprekken met gemeenten
•

Er is veel afstemming nodig met sociaal domein en (sociale) partners

•

Gemeenten hanteren verschillende definities van de doelgroep

•

Gemeenten hebben verschillende wensen t.a.v. benaderen van de
doelgroep

•

Gemeenten hebben verschillende behoeften in het aanbod van
maatregelen/diensten

•

Knelpunt: capaciteit bij gemeenten door veel projecten waaronder
afronden project RREW

•

Gemeenten hebben de wens tot grote mate van ontzorging
(projectondersteuning, administratie en rapportage)
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SiSa indicatoren
•

Let op: uitbreiding aantal indicatoren stelt hoge eisen aan de
rapportage (categorie 8)

•

DBL kan dit voor de gemeente verzorgen
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Hoe
kom
ik
in
contact
met
de
juiste
4. Onze Energiearmoede-dienstverlening
doelgroep?

Onze dienstverlening (1)
De inrichting van het platform van DBL biedt gemeenten volledige
flexibiliteit bij het benaderen van de doelgroep
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. Gemeente heeft geen lijst met adressen
➢

Gemeente wenst te gebruik te maken van de volledige postcode lijst, maar
wil op basis van criteria bewoners in- en uitsluiten

➢

DBL hanteert hiervoor haar koppeling met de postcode API en stelt samen
met de gemeente selectie criteria op

2. Gemeente beschikt over een adressenlijst
➢

DBL ontvangt de adressen lijst van de gemeente en importeert deze in het
systeem

3. Gemeente mogelijkheid om adressen toe te voegenmaatwerk
➢

Gemeente maakt voor identificatie van de doelgroep gebruik van netwerk
van partners (sociaal domein/energiecoaches). Deze leveren adressen aan

➢

DBL heeft een portal functie ontwikkeld die beschikbaar kan worden
gesteld en waarin de adressen kunnen worden toegevoegd

Het systeem is zo ingericht dat alle opties kunnen worden geboden
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Onze Dienstverlening (2)
Open Platform met een volledig aanbod van diensten
1. Geld terug (ook voor inzet van grote maatregelen)
2. Online winkelen (energie besparende producten)
3. Hulp aan huis (fix teams/lokale energie coaches/ambassadeurs etc.)
4. Energiezuinig witgoed (in samenwerking Groupcard en REL)
5. Lokaal winkelen (in samenwerking Groupcard en REL)
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Onze Dienstverlening (3)
•

Let op: bij advies aan huis kan de lokale energie coach ook ingezet
worden waarbij de bewoner wordt geholpen in zijn keuze

•

Hierdoor extra versnelling mogelijk: verhoogt betrokkenheid lokale
coaches en goedkoper voor gemeente

•

Gemeente kiest zelf welke diensten worden aangeboden

•

Stapeling van diensten is mogelijk

•

Budgetinrichting mogelijk

•

Maatwerk mogelijk bij het koppelen van de adressen van de
doelgroep
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Onze Dienstverlening (4)
•

Projectondersteuning gemeente (collegevoorstel/subsidieregeling...)

•

Aansluiten van alle partners in de regeling

•

Een deskundige backoffice voor klantondersteuning

•

Een online dashboard voor de gemeente

•

Rapportage/verantwoording (let op uitgebreide SiSa rapportage!)

•

Derdengeldenrekening voor veilige stalling van subsidiegelden

•

Volledige financiële administratie (uitbetaling partners en bewoners)
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5. Samenwerking met lokale partijen

Ondersteuning
Energiecoaches

Datum:

Presentatie:

Samenwerken met energiecoaches,
sociaal domein en Woco
•

Een deel van de doelgroep is te benaderen via reguliere
communicatie (brief/social media). DBL heeft hiervoor een toolkit

•

Een deel van de doelgroep zal op een andere manier benaderd
moeten worden. Zoek hierbij aansluiting bij de bestaande
infrastructuur in de gemeente

-

Wijkteams

-

Voedselbank

-

Welzijnsorganisaties

-

Leger des heils

-

Opbouwwerkers

-

Juridisch loket

-

Het Wmo-loket

-

Energiecoaches

-

Schuldhulpmaatje (actief in 131 gemeenten)

-

Woningcorporaties (75% van totaal aantal huishoudens in energiearmoede)

•

DBL kan hierbij faciliteren

•

Zij kunnen adressen toevoegen via onze Portal functie,
> geen statisch proces maar maatwerk mogelijk

•

Zij kunnen ondersteuning bieden aan bewoners op het open
platform
> krijgen eigen spoor en stapeling is ook mogelijk
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Ondersteuning Energiecoaches
Energiecoaches kunnen een belangrijke rol spelen bij:
1. Het identificeren van de doelgroep
2. Het aanbrengen van kleine energiebesparende
producten/maatregelen
Hoe DBL hierbij kan ondersteunen:
1. Het opleiden van energiecoaches (kleine maatregelen)
2. Een online adviestool: De Advies Assistent
3. Een portal functie om bezoeken te registreren en ook toe te
voegen aan de database
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6. Monitoring, rapportage, bijsturing
•

Gemeente ontvangt real live dashboard:
KPI’s: o.a.:
- aantal uitgevoerde maatregelen (per categorie)
- aantal uitgevoerde maatregelen per partner
- besteding per dienst/spoor
- CO2 besparing
- gemiddelde besteding per inwoners
- optie: geografische kaart/wijk niveau

•

Budgetbewaking

•

Fraude monitoring

•

Bijsturing gedurende het project
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7. Waarom DBL inzetten voor EA?
•

Open platform (niet aanbesteding plichtig)

•

Volledig aanbod van diensten

•

Flexibiliteit bij keuze van de doelgroep

•

Alle data wordt opgeslagen in het CRM systeem (data eigendom
gemeente)

•

Energiearmoede geen los project, maar een programma

•

Specifieke doelgroep raakt bekend met energieloket (wij kunnen ook
deze doelgroep helpen met diverse middelen)

•

Koppeling mogelijk met andere projecten (isolatie acties, inzet van
energiecoaches, wijkplannen etc.)

•

Gemeente wordt ontzorgd (service-desk voor bewoners,
controle op adressen, financiële afwikkeling, monitoring en rapportage
conform aangescherpte SiSa indicatoren
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8. Vervolgstappen
•

Ieder project vraagt maatwerk

•

Vervolgafspraak met gemeente

•

Opstellen plan van aanpak i.s.m. DBL

•

Gemeente maakt keuze uit dienstenaanbod

•

Samenwerking (lokale) partners

•

Contractvorming

•

Prijstelling (vast deel en variabel deel)
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Heeft u vragen?

U kunt contacten opnemen met:
Annemarie Henselmans/Klaas Visser
M:
06- 82 05 25 09/ 06-14 62 95 65
E:
a.henselmans@duurzaambouwloket.nl/ k.visser@duurzaambouwloket.nl

