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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale 
vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en 
passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 
alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie 
realiseren.

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk 
betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en 
de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving 
zo goed mogelijk doen.

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan 
deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Colofon

Auteur: Martin Zuithof (journalist), Ans Oudjans (interview ‘Wat merken bewindvoerders? 
In gesprek met Arie Verkerk en anderen’) met medewerking van Christine Kuiper (Movisie)
Eindredactie: Susanne Conradi, Communicatie Movisie
Fotografie: 123RF
Vormgeving: Suggestie & illusie

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de bron-
vermelding: © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

De inhoud van deze publicaties is met grote zorg samengesteld. Desondanks is Movisie niet 
aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat door het gebruik van deze informatie

Movisie, maart 2022

Deze publicatie is gefinancierd door het Ministerie van VWS.

http://www.movisie.nl
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Voorwoord

‘ Een chronisch zieke man zit met jas aan en verwarming uit, het is  
14 graden in zijn woonkamer. Hij heeft vorige week een brief 
ontvangen van de energiemaatschappij. Zijn termijnbedrag stijgt  
van € 179,79 naar € 288,14.’

Ruim 1 miljoen inwoners van Nederland leven in bestaansonzekerheid. Zij hebben gemiddeld  
€50,- tot €70,- per week te besteden. Deze mensen worstelen dagelijks met de vraag hoe zij hun 
rekeningen moeten betalen. Nu de gasprijzen door het plafond gaan neemt deze druk nog verder 
toe. Problematische schulden liggen op de loer. Mensen zijn radeloos. De nu ontstane situatie is 
een uitkomst van structurele problemen: lage inkomens, slecht geïsoleerde woningen, stijgende 
kosten voor basisvoorzieningen (zorg en voedsel) en weinig tot geen financiële buffers. De algeme-
ne verlaging van de energiebelasting en de 200 euro compensatie voor minima gaan dit probleem 
niet oplossen. De partners van de Landelijke Armoedecoalitie1 vinden dit een zeer zorgelijke situa-
tie. Energiearmoede staat daarom hoog op onze agenda; op 11 januari stuurden wij een brief naar 
de nieuwe Minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten en Tweede Kamerleden om de noodklok 
te luidden. We zijn natuurlijk blij met alle aandacht voor dit onderwerp, maar zijn pas echt tevreden 
als er een goede oplossing kom. Wat ons betreft vormen een gerichte compensatie en toekomst-
bestendig beleid daartoe de sleutel. Denk onder meer aan een beslagvrije voet die rekening houdt 
met hogere energieprijzen. We kunnen hier niet langer meer mee wachten. Hopelijk draagt deze 
publicatie versneld bij aan een structurele aanpak van energiearmoede.

Marry Mos, 
secretaris van de Landelijke Armoedecoalitie

1  De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om 

armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, 

Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale 

Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en 

NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede 

en schulden.

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.armoedecoalitie-utrecht.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2Fbrief-energie-aan-minister-schouten.pdf&data=04%7C01%7CS.Conradi%40movisie.nl%7C06aa7f42f0704d64db0308da034ee22a%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637825934575495420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gBCAwKXThVhyn14Tmg%2BzkfIqEmjZuLPCN7m1Yuo6lvk%3D&reserved=0
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Inleiding

De cijfers liegen er niet om: volgens TNO kunnen 700.000 gezinnen hun gas en licht nu of in de nabije 
toekomst niet of nauwelijks betalen vanwege de snel stijgende energieprijs en omdat huishoudens 
met lage inkomens meestal niet kunnen investeren in duurzame energie. Niet alleen de kranten staan 
er bol van, ook Movisie ontving steeds meer vragen uit het veld over energiearmoede. 

Wat speelt er

Energiearmoede treft zowel nieuwe groepen, denk aan mensen met een eigen 
woning maar zonder middelen om deze te verduurzamen, als mensen die sowieso al 
in bestaansonzekerheid leven. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft geen vast 
contract en is per 1 januari geconfronteerd met een prijsverhoging. Gemiddeld genomen 
zijn mensen bij de vier grote energiemaatschappijen zo’n 30% meer gaan betalen aan 
elektriciteit en 60% meer aan gas. De compensatie, 400 euro bij gemiddeld gebruik en 
200 euro extra voor mensen met een uitkering of inkomen op het minimumniveau schiet 
tekort als mensen in een slecht geïsoleerde woning wonen of een groot gezin hebben. Het 
slechtste af zijn mensen die een nieuw contract moeten afsluiten, bijvoorbeeld omdat zij na 
een scheiding verhuizen of omdat de energieleverancier failliet is. Voor hen ligt de gasprijs 
al gauw rond de 2 euro per m3 (dit was 50 cent). Mensen in een woning die van het gas af 
is met een contract dat nog lang loopt, zijn het beste af.2

Met deze journalistieke rapportage schetsen we vanuit verschillende perspectieven een 
beeld van de ernst van energiearmoede. We lezen onder meer hoe sociaal professionals, 
burgerinitiatieven en branche- en belangenorganisaties tegen het vraagstuk aankijken, 
welke praktijksituaties zij tegenkomen en welke oplossingen zij voor zich zien. Oplossingen 
die we, ondanks dat ze om een langere adem vragen, simpelweg niet meer kunnen 
uitstellen willen we dit vraagstuk tackelen.  

2   Gebaseerd op Volkskrant, 12 januari 2022, Krijgt iedereen een hogere gasrekening of valt het mee? en TNO verwacht 

‘energiearmoede’ bij nog groter aantal huishoudens.

https://www.volkskrant.nl/economie/gas-blijft-onverminderd-duur-krijgt-iedereen-hiervoor-de-rekening-of-valt-het-mee~b95291e7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.nu.nl/binnenland/6162430/tno-verwacht-energiearmoede-bij-nog-groter-aantal-huishoudens.html
https://www.nu.nl/binnenland/6162430/tno-verwacht-energiearmoede-bij-nog-groter-aantal-huishoudens.html
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Energiearmoede 
In gesprek met Erik Dannenberg

‘ Energiearmoede? Het probleem zit in de inkomens en lasten in 
Nederland’

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, vreest dat de huidige energietransitie de 
tweedeling in de samenleving versterkt. Hij pleit voor een ‘sociaal inclusieve’ transitie. 
Betrek mensen zelf bij het isoleren en duurzaam maken van hun woning, stelt hij. 
‘Mensen springen van ijsschots naar ijsschots, zowel op de arbeidsmarkt met alle 
tijdelijke banen als bij het wonen. Dat wringt.’

Het lijkt alsof het debat van het ene armoedeprobleem naar het andere hobbelt, terwijl energiear-
moede onderdeel is van een breed armoedeprobleem, constateert Erik Dannenberg. ‘We hadden het 
al over kinderarmoede, menstruatiearmoede en nu gaat het weer over energiearmoede en de kosten 
van voedingsmiddelen. Er komt geen eind aan. Dat maakt duidelijk dat we echt iets moeten doen aan 
de lage lonen en het niveau van de uitkeringen in Nederland. Als je drie jaar een bijstandsuitkering 
hebt kom je gewoon niet meer rond door alle leef- en woonlasten die daarbij horen.’ 

600.000 huishoudens nooit meer uit de schulden

Anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens hebben te maken met schulden. ‘Daarvan zitten ruim 
600.000 huishoudens in zo’n ernstige schuldensituatie dat zij er nooit meer zelf uit kunnen komen. 
Er zitten maar 200.000 mensen in de schuldhulpverlening, maar de rest is ergens anders. Door de 
nieuwe wet op de schuldhulpverlening krijgen we de signalen eerder binnen. Woningcorporaties, 
water- en energiebedrijven en verzekeraars geven hun debiteuren nu eerder aan de gemeente 
door. De gemiddelde schuld is nog steeds €43.000 voor mensen die zich bij het loket van de 
gemeente melden. Het gaat om honderdduizenden huishoudens, die het ene gat met het andere 
proberen te vullen. Daar zie je dat veel mensen geen eigen geld hebben om in energiebesparende 
voorzieningen te investeren.’

Evenwicht tussen inkomsten en lasten bij verschillende groepen 
ontbreekt

Dannenberg maakt zich zorgen over het ontbreken van evenwicht tussen inkomsten en lasten bij 
verschillende groepen. ‘De afgelopen jaren ontstond een situatie die veel mensen in een ernstige 
bestaansonzekerheid bracht. Particuliere huren zijn vaak niet meer op te brengen, zeker voor de 
groep die net boven de sociale huur zit. Zij hebben te weinig eigen vermogen om iets te kopen 
en kunnen ook de particuliere huurprijzen niet meer betalen. Een kwart van alle nieuwe huurcon-
tracten geldt hooguit voor twee jaar, zodat verhuurders mensen kunnen uitzetten en de woning 
weer duurder kunnen verhuren. Mensen springen van ijsschots naar ijsschots, zowel op de arbeids-
markt met alle tijdelijke banen als bij het wonen. Dat wringt. Vanuit Divosa willen we veel meer 
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een samenhangende visie op bestaanszekerheid: mensen moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen 
verwerven, hun lasten kunnen betalen. Daar moeten garanties bij zitten.’

‘ Help mensen gericht hun energielasten te verlagen: alleen geld geven 
om de gestegen onkosten op te vangen werkt niet’

Voorkom een tweedeling in de energietransitie

Over de energiearmoede is Divosa samen met de VNG in gesprek met de rijksoverheid. Ook deze 
groep is moeilijk precies in beeld te krijgen. ‘In dat overleg is de regeling tot stand gekomen om 
€200 extra te geven aan huishoudens met lage inkomens, naast de generieke korting op de ener-
giebelasting van €400. Dan blijkt dat het heel lastig is om mensen daarmee te bereiken. Werkende 
armen staan voor een groot deel niet op het netvlies van de gemeente en zijn moeilijk bereikbaar. 
Over deze mensen bestaan verspreid gegevens bij de Belastingdienst, het UWV en de SVB, maar 
die mogen daarover geen gegevens uitwisselen. De overheid weet altijd precies iedereen te achter-
halen die iets moet betalen, maar als ze ergens recht op hebben, weten we ze niet te benaderen.’

De compensatie voor de energierekening is generiek vastgesteld. ‘Als je in een tochtige woning zit, 
is die €200 niet voldoende. Ik zie dan ook veel meer in de inzet van energiecoaches. Je kunt men-
sen geld geven omdat de stroomrekening tegenvalt maar je kunt ook ledlampen geven. Mensen 
uit een ander land die soms geen idee hebben wat stookkosten zijn, moet je voorlichting geven. 
Energiecoaches inzetten kan prima via gemeenten en corporaties. Het is vaak leuk om te zien hoe 
bewoners die hierover kennis hebben hun buurtbewoners gaan helpen. Dat heeft allerlei bijvang-
sten, zoals sociale cohesie en individuele ontwikkeling.’

In de landelijke plannen voor de energietransitie signaleert Dannenberg een nieuwe tweedeling. 
‘Mensen met een dikke portemonnee kunnen van alles aanschaffen: warmtepomp, isolatie, zon-
nepanelen. Mensen zonder financiële buffers halen via Marktplaats een goedkope tweedehands 
koelkast met energielabel G. Help mensen gericht hun energielasten te verlagen. Alleen geld geven 
om de gestegen onkosten op te vangen werkt niet. Zorg met isolatie en slimme apparaten dat hun 
lasten dalen.’

Kansen voor de arbeidsmarkt

Dannenberg, die tien jaar wethouder in Zwolle was, verwijst naar het Zwolse initiatief ‘Blauwvinger 
Energie’, dat bewoners uit de wijk Diezepoort wilde opleiden tot zonnepaneleninstallateur. ‘Zij 
wilden met bedrijven voor zonnepanelen buurtbewoners opleiden voor de installatie van zonne-
panelen. De bewoners konden dan de panelen op het eigen dak leggen en het ook samen met de 
buren doen. Als ze aan het eind van de straat genoeg ervaring hadden en een certificaat behaal-
den, konden ze een baan krijgen bij dat bedrijf. Zo begin je de energietransitie ook op die plekken 
waar mensen de grootste belangen hebben.’

‘ Als mensen met een laag inkomen weten dat ze rond kunnen 
komen, gaan ze ook weer ontwikkelingsstappen zetten’
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Betrek dus de mensen zelf bij het isoleren en duurzaam maken van hun woning, benadrukt Dan-
nenberg. ‘In Nederland zoeken we op korte termijn mega veel techneuten, ook om de klimaatdoe-
len van het regeerakkoord te halen. Wat is er dan leuker dan dat mensen hun eigen wijk helpen 
met hun huizen te verduurzamen en dat ze daar certificaten mee kunnen halen waarmee ze in het 
bedrijfsleven aan de slag kunnen?’

Over Erik Dannenberg

Erik Dannenberg werd, na een loopbaan in de hulpverlening, vanaf 2005 wethouder in 
Zwolle en bestuurslid van de VNG. Sinds 2017 is hij voorzitter van Divosa, de vereniging van 
gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. Daarnaast is hij onder 
meer lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
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Gerecyclede zonnepanelen
In gesprek met Quinta Ansum

‘Plaats gerecyclede zonnepanelen op huurhuizen bij mensen die ze 
anders niet kunnen betalen’

Quinta Ansem is oud-opbouwwerker. Ze is al lang betrokken bij het European Anti-Poverty Network 
(EAPN) en heeft zich regelmatig met het thema energiearmoede beziggehouden. Ansem werkt als 
docent-onderzoeker bij het lectoraat Cliëntenperspectief ondersteuning en zorg van Hogeschool 
Windesheim in Almere. Zelf noemt ze zich ‘senior ervaringsdeskundige’ met ervaringen in onder 
meer armoede, uitsluiting, schulden, dyslexie en fibromyalgie. ‘Investeer in de levens van mensen.’

‘Vandaag hebben we als EAPN Nederland een brief naar minister De Jonge - de nieuwe minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in kabinet-Rutte IV - gestuurd, met een pleidooi 
voor structureel lagere huren om meer bestedingsruimte te krijgen voor mensen in armoede. Zo 
kun je ook meer ruimte bieden voor de gestegen energiekosten. De maatregel om iedereen een 
compensatie te geven voor de hoge energiekosten is een druppel op de gloeiende plaat. Armoede 
is een totaalprobleem, dat alleen maar zichtbaarder wordt door de hoge energieprijzen en andere 
lasten. Een eenmalige compensatie voor mensen met torenhoge energierekeningen is niet genoeg. 
Als je mensen in woningen met achterstallig onderhoud en zonder voldoende isolatie laat wonen, 
zullen ze altijd meer energiekosten hebben dan mensen met goed geïsoleerde huizen, die vaak 
ook voordeel halen uit zonnepanelen. Zij krijgen daar meestal ook nog subsidie voor, zodat veel 
middelen terechtkomen bij mensen die zich dit veelal toch al kunnen veroorloven.’

Kijk naar de reële bestaanszekerheid

‘Aandacht voor energiearmoede is er al decennia en komt met golven steeds weer terug. In 2009 
schreven we al een artikel met als titel ‘Stoken voor de mussen’. Ook in het verleden was er re-
gelmatig aandacht voor de noodzaak tot energiebesparing en isolatie. Denk aan de acties voor de 
goedkope spaarlampen, die inmiddels weer vervangen zijn door de ledlampen. Al die acties blijven 
lapwerk en lossen de achterstandspositie van mensen in armoede niet op. Als je van de uitkeringen 
afhankelijk bent, bijvoorbeeld door een chronische ziekte, heb je veel meer medische kosten. Dat 
trekt een zware wissel op je financiële positie. Als daarbovenop ook nog energielasten komen die 
toch al hoger zijn dan bij veel goed geïsoleerde woningen, dan stapelen de kosten zich op. Naar 
de reële bestaanszekerheid van veel mensen wordt te weinig gekeken.

Extra kosten

‘Het EAPN is kritisch over de energietransitie. Door renovatie van woningen moet men elektrisch 
gaan koken: wie betaalt dan de keramische platen? Mensen in armoede hebben niet de schui-
fruimte om dit soort uitgaven te doen. Wat het boek Schaarste van Mullainathan en Shafir heeft 
laten zien, is dat alle extra uitgaven de schuifruimte alleen maar kleiner maken. Gebrek aan geld 

http://eapnned.nl/assets/pdf/2022_brief_aan_minister_volkshuisvesting_over_huurverlaging_lage_inkomens.pdf
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en schuifruimte duwt mensen in een negatieve spiraal. Alle extra uitgaven die de energietransitie 
met zich meebrengt, behoren tot de mogelijkheden van mensen die die schuifruimte wel hebben. 
Daarmee ontstaat een groeiende tweedeling tussen de gelukkigen en degenen die pech hebben.

Benut oude zonnepanelen

‘Zou het een idee zijn om oudere zonnepanelen van grote installaties die worden vervangen op 
huurhuizen te plaatsen, zodat mensen in armoede daar ook van profiteren? Zo krijgen zij ook meer 
ruimte in hun portemonnee. Zij kunnen dan meer besteden en zullen ook de lokale economie ver-
sterken. Tegelijkertijd moeten energiebedrijven met oplossingen komen voor de verdeling van hun 
capaciteit, als er vele malen meer stroom wordt geleverd aan het netwerk. Je hoort steeds vaker 
dat mensen in de zomer niet kunnen terug leveren omdat er te veel elektriciteit wordt aangebo-
den. Energiebedrijven zouden meer moeten investeren in opslagcapaciteit.’

Experimenteerruimte

‘Kijk ook systematischer naar transities. Tegen de regelgeving op moeten boksen is vaak heel lastig. 
Geef mensen experimenteerruimte. Er zijn behoorlijk wat energie-initiatieven die wel ten goede 
komen aan mensen met achterstanden. Sommige energiecoöperaties geven kleine aandelen uit, 
zodat ook mensen met een kleine beurs mee kunnen doen. Probleem is dat nieuwe coöperatieve 
initiatieven vaak niet binnen de bestaande regels passen. Wees flexibel, dienend en ondersteunend 
als overheid en niet controlerend en bepalend. Ministeries als volkshuisvesting en sociale zaken 
zouden afspraken moeten maken om in de energietransitie juist de achterstandswijken mee te 
nemen. Durf te investeren en laat de voordelen in de portemonnee van die mensen komen. Er 
zijn energiebedrijven die panelen leggen op flats waar de mensen die er wonen niets aan hebben. 
Investeer in de levens van mensen.’ 

Over Quinta Ansem 

Quinta Ansem is ‘senior ervaringsdeskundige’ met ervaringen in onder meer 
armoede, uitsluiting, schulden, dyslexie en fibromyalgie. Ze was opbouwwerker en 
belangenbehartiger. Tegenwoordig is ze PRI-therapeute en coach, en docent-onderzoeker 
bij het lectoraat Cliëntenperspectief ondersteuning en zorg van Hogeschool Windesheim in 
Almere en betrokken bij het European Anti-Poverty Network.
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Sociale Kloof 
In gesprek met Charlotte Wekker 

‘Sociaal werkers vertalen het verhaal van de bewoners’

Charlotte Wekker merkte de afgelopen tien jaar dat het onderwerp ‘energie en 
participatie’ steeds vaker op de agenda van het sociaal domein verscheen. En daarmee 
ook op haar agenda. Wekker initieerde het project ‘Duurzaamheid voor iedereen’, voor 
een gelijkwaardige rol van bewoners en sociaal werk bij renovatie en energietransitie. 

Charlotte Wekker, van oorsprong maatschappelijk werker en andragoog, werkt als docent en on-
derzoeker bij de faculteit Sociale Studies aan de Groningse Hanzehogeschool. Ze vertelt dat ze 
altijd al geïnteresseerd is geweest in veranderingsprocessen. ‘Ik geef trainingen aan opbouwwer-
kers, maatschappelijk werkers en wijkteams rondom transities. Wat treffen zij zoal aan thema’s in 
de buurt, die te maken hebben met die veranderingen? De energietransitie en energiearmoede 
komen daarbij regelmatig naar voren.’ 

‘Bewoners willen bijvoorbeeld iets met duurzaamheid doen, moestuinen aanleggen of ze maken 
zich zorgen over de aardbevingsproblematiek in de provincie. Vaak blijkt dat mensen zich in de 
verdrukking voelen zitten en zich niet gezien en gehoord voelen door instanties. Mensen met the-
oretische opleidingen krijgen vaak dingen voor elkaar, omdat ze eigen budget hebben, taalvaardig 
zijn en daardoor ook subsidie kunnen aanvragen. Mensen met minder opleiding lukt dat vaak niet.’

Sociaal werkers maken zich zorgen

Wekker voelde steeds meer urgentie om met het onderwerp ‘energietransitie’ aan de slag te gaan. 
‘Sociaal werkers in Groningen en Drenthe maakten zich regelmatig zorgen over bewoners met 
achterstanden, ook in relatie tot de energietransitie. Daardoor werd mijn interesse gewekt, hoewel 
ik eerst niet wist wat sociaal werkers ermee konden. Aan de Hanzehogeschool is een onderzoeks-
groep, de Noorderruimte, die het Nul op de Meter-project had lopen. Daar ben ik gaan praten of ik 
vanuit mijn vakgebied ook een bijdrage aan het onderzoek kon leveren. Bij dat project gaat het om 
ervaringen van mensen tijdens de Nul op de Meter-renovatie van hun huurhuis. Hoe loopt dat en 
hoe hebben ze dat ervaren? Hoe verliep de communicatie? Hebben ze vertrouwen in de plannen?’

Vervolgens hield Wekker na een renovatieproject, samen met studenten Social Work,  interviews in 
een aantal dorpen van de Groningse gemeente Westerkwartier. ‘Als mensen vertrouwen hebben in 
de plannen, gaan ze naderhand ook hun best doen om energiezuinig te leven. Maar als je tijdens 
de renovatie afstand voelt en het gevoel hebt dat het niet over jou gaat, dan is het niet echt jouw 
huis. Waarom zou je dan je best doen? De energietransitie vraagt een gedragsverandering. Maar 
als je je gedrag niet verandert en bijvoorbeeld heel vaak onder de douche gaat staan, dan levert 
het niet zoveel op.’
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Schrikken van de communicatie
Wekker schrok van de manier waarop met bewoners werd gecommuniceerd. ‘Zo was er iemand 
die veel spullen verzamelde, maar die niet kon opruimen. Hij kreeg bezoek van de woningcorpora-
tie en de aannemer, die hem meedeelden dat hij een warmtepomp op zolder zou krijgen. Die zol-
der zou dan wel leeggeruimd moeten worden. De man die werd zo boos dat hij twee rechtszaken 
aanspande, wat voor alle betrokkenen veel frustratie opleverde. De man voelde zich niet gezien, 
was niet blij met de warmtepomp en was niet meer blij in zijn huis.’

Alhoewel de corporatie en ook de aannemer veel tijd en energie in de communicatie met de be-
woners staken, voelden ook andere gezinnen zich niet gezien. Soms waren ze zo dankbaar dat ze 
niet wilden klagen en dus kwamen hun ervaringen niet bij de corporatie terecht. ‘Een gezin met 
een vluchtelingenstatus kreeg ook de nieuwe apparaten in huis, maar kon de handleidingen niet 
lezen. Ze lazen de informatie van de corporatie niet en gingen niet naar informatieavonden. Ze 
wisten niet hoe ze ’s nachts de temperatuur omlaag moesten draaien en hadden last van zoemen-
de apparatuur, waardoor ze niet konden slapen. Ze waren wel dankbaar en durfden daardoor niet 
goed te bellen. Verder herinner ik me een alleenstaande vrouw, die vertelde dat ze als kind was 
misbruikt. Ze durfde daardoor haar kinderen niet alleen te laten bij de bouwvakkers die over de 
vloer kwamen. Haar kinderen gingen vervolgens naar haar ex-man, met wie ze geen contact heeft 
en waardoor ze haar kinderen drie maanden niet kon zien.’ 

Prioriteit voor de aannemer en de woningcorporatie is dat het renovatieproces volgens planning 
doorloopt, stelde Wekker vast. ‘Zij hebben een andere taak dan deze bewoners begeleiden. “We 
moeten een jaar praten voordat we bij deze mensen binnen kunnen komen. Er is zoveel wantrou-
wen”, zei de aannemer. Ik dacht: Dit is een klus voor sociaal werkers. De aannemer en de corpora-
tie veronderstelden dat er geen sociaal werk in de buurt aanwezig was. Ik wist dat welzijnsorgani-
satie Tinten juist wel actief was in Westerkwartier en het werk van instanties kan ontlasten. Sociaal 
werkers praten de taal van de bewoners en kunnen bemiddelen.’

Om tafel voor nieuwe werkwijze

Wekker startte een lobby om de partijen bij elkaar aan tafel te krijgen en nodigde ze uit voor brain-
stormsessies over de energietransitie: bewoners, aannemers, de corporatie, gemeenteambtenaren 
en sociaal werkers. ‘Het was best lastig om de juiste ambtenaren uit te nodigen: de ambtenaar die 
zich bezighield met renovatie en energie, hield zich weer niet bezig met welzijn of participatie.’ 

Inmiddels hadden Wekker en de studenten Social Work zo’n veertig bewoners geïnterviewd over 
de renovatie. Dit materiaal werd bij de brainstormsessies ingebracht, om te kijken hoe het sociaal 
werk een plek kon krijgen. ‘We hebben citaten van bewoners geprint en op de tafels gelegd. Die 
informatie was bij de renovatiepartijen ontzettend welkom, omdat ze dezelfde mensen kenden. Ze 
hadden vooral het beeld gekregen dat bewoners alleen maar klaagden en het proces vertraagden. 
De bewoners van hun kant klaagden juist dat er geen enkele manier was om mee te denken in het 
proces. Alleen door officiële klachten in te dienen of een rechtszaak aan te spannen konden ze de 
renovatieaanpak bijsturen. De projectontwikkelaars erkenden dat toen ook.’

Wantrouwen over kleine lettertjes

Wekker maakte een nieuw plan, met als doel een nieuwe werkwijze voor het renovatieproces 
te ontwikkelen, waarbij de inbreng van bewoners met ondersteuning door het sociaal werk nu 
wel onderdeel zou worden. De gemeente en het sociaal werk verkenden hierop de raakvlakken 
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en trekken samen op bij het ‘begeleiden van de energietransitie’ van mensen met een krappe 
beurs. Sociaal werk en renovatiepartijen ontwikkelen samen een nieuwe werkwijze. Studenten 
gaven input bij dat proces. Er is een focusgroep van twaalf bewoners met een krappe porte-
monnee die meedenken. 

‘Zij zijn nog altijd wantrouwend naar de gemeente en woningbouw over “de kleine lettertjes”. Zo 
beloofde de corporatie dat bewoners niet hoefden bij te betalen na de renovatie, maar dat pakte 
anders uit. Als er bijvoorbeeld inductieplaten zijn geïnstalleerd, moeten de bewoners toch zelf 
nieuwe pannen betalen. Voor de nieuwe ramen met driedubbele beglazing blijken toch nieuwe 
gordijnen nodig te zijn en ook die krijgen ze niet vergoed. Sommige bewoners noemen dat onbe-
trouwbaar. Ze hebben wel vertrouwen in dat sociaal werkers, die namens hen kunnen bemiddelen 
of een potje hebben waar de pannen of de gordijnen uit vergoed kunnen worden.’

Geleidelijk ontstond er aan de kant van bewoners toch meer zelfvertrouwen. ‘Ze worden steeds 
duidelijker over hun visie en hoe zij het willen. Bij bijeenkomsten zitten ambtenaren vaak ge-
interesseerd mee te schrijven. Ze horen dan nieuwe dingen waardoor hun eigen ideeën beter 
werden. Ook de manier van communiceren is besproken. Energiearmoede gaat vaak ook samen 
met laaggeletterdheid. Folders en brieven lezen veel bewoners gewoon niet.’ Bij de renovatie-
projecten geldt de regel: als één huishouden in een blok geen renovatie wil, gaat renovatie van 
het blok niet door. Dat leidt soms tot onverkwikkelijke situaties, merkte Wekker. ‘Mensen kun-
nen zich onder druk gezet voelen om de renovatie toch te accepteren. In een straat kan dat tot 
een hele vervelende sfeer tussen bewoners leiden. Als iemand zich na enkele jaren bedenkt, is 
alsnog renoveren niet meer mogelijk. Hoe geef je mensen daarin individueel een stem, op een 
manier dat projectontwikkelaars hun werk wel kunnen doen? Het sociaal werk kan ook daarbij 
een rol spelen.’

Mensen voelen zich niet dankbaar

Uit de brainstormsessies van Wekker kwamen veel ideeën naar boven. Bij de gemeente ontstond 
het plan voor een zogeheten ‘zonnecarport’, een carport uitgerust met zonnepanelen. De energie 
hiervan zou ter beschikking worden gesteld aan mensen met een krappere beurs, in de naastgele-
gen wijk. Aan de focusgroep is gevraagd om input op dit plan. 

‘Het is een mooi plan maar toch leefde in de focusgroep veel wantrouwen over het project. 
Sommige bewoners waren bang dat er weer een adder onder het gras zou zitten. Of ze zeiden: 
“Als je mij geld geeft, moet dat of naar de schuldsanering of gaat het af van mijn uitkering.” 
Voor anderen was het geld juist wel erg welkom en zeiden: “Maar verreken het dan direct met 
m’n energierekening.” De conclusie was dat er arrangementen moesten worden bedacht, zodat 
bewoners konden kiezen hoe ze die middelen wilden inzetten.’

Wekker denkt dat sociaal werkers de visie van bewoners beter kunnen vertolken. Beleidsmakers zou-
den dan wel meer ‘inclusief beleid’ moeten maken. ‘Sociaal werkers vertalen het verhaal van de bewo-
ners zodanig dat ambtenaren de boodschap verstaan en het kunnen inpassen in het beleid. Bovendien 
hebben ze ook meer zicht op bijzondere regelingen en potjes van de gemeente. Punt is vaak dat 
mensen met een uitkering van de gemeente hier wel een beroep op kunnen doen, maar mensen die 
werken of een WW-uitkering hebben niet. Sociaal werk kan daar een vinger op leggen.’
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Het is vaak een kwestie van vooroordelen, concludeert ze. ‘Ambtenaren moeten leren om zonder 
oordeel naar mensen te kijken. Bewoners vallen er ontzettend over als er twee soorten beleid wor-
den gemaakt: algemeen beleid en beleid voor mensen met een krappe portemonnee. Zij zeiden: 
“Waarom kunnen de instanties niet een inclusief beleid maken, waarvan mensen met een krappe 
portemonnee vast onderdeel zijn?” Er blijven immers altijd mensen die laaggeletterd zijn of schul-
den hebben.’

‘ Maak inclusief beleid, waarvan mensen met een krappe  
portemonnee vast onderdeel zijn’

Over Charlotte Wekker 

Charlotte Wekker is docent sociale studies aan de Hanzehogeschool in Groningen en houdt 
zich bezig met complexe innovaties binnen het sociale domein. Zij onderzocht onder meer 
de sociale kloof bij de energietransitie.
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Een sociaal proces
In gesprek met Yvonne Zuidgeest 

‘We willen van de energietransitie een sociaal proces maken’

Diverz, een brede welzijnsorganisatie in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht, zet een 
energieopbouwwerker in en neemt deel aan het project Inclusieve energietransitie. 
‘Energiearmoede is zeker in drie wijken een heel groot probleem’, zegt Yvonne 
Zuidgeest van Diverz. ‘De grote winst is dat ik steeds vaker de term “sociale 
energietransitie” hoor, dat ook over gedrag en welzijn gaat.’

‘Wij hebben over energiearmoede geen eenduidig beeld: het fenomeen is heel breed’, zegt Yvon-
ne Zuidgeest. ‘Mensen in armoede zijn eigenlijk altijd aan het overleven. Bij een term als energie-
transitie kunnen velen zich niet zoveel voorstellen. Ook zijn er mensen die wel mee willen doen, 
maar niet weten hoe. Ze maken bijvoorbeeld geen gebruik van de subsidieregelingen zoals voor 
lampen en isolatie via het Regionaal Energieloket. Bij de energietransitie gaat het niet altijd over 
geld, maar ook over comfort in huis. Sommigen willen naar een ander energiegebruik toe, omdat 
ze zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen.’

Op negen locaties ontmoetingsplekken

Yvonne Zuidgeest is sinds 2018 directeur-bestuurder van Diverz, een brede welzijnsorganisatie 
van Zwijndrecht en Heerjansdam, met veertig sociaal werkers in dienst en 400 actieve vrijwilligers. 
De organisatie richt zich op thema’s als armoede, eenzaamheid en ontmoeting, voor onder meer 
ouderen en jongeren. Typerend voor Zwijndrecht, een plaats met 45.000 inwoners, is dat de ge-
meente de meeste buurthuizen in stand heeft gehouden, vertelt Zuidgeest. ‘We hebben op negen 
locaties ontmoetingsplekken in de wijken, met als doel de sociale samenhang te versterken. We 
zien er veel mensen en bereiken diverse groepen. Zo bieden we op een locatie bijvoorbeeld tegelijk 
huiswerkbegeleiding aan voor jongeren en activiteiten voor mensen met een ggz-achtergrond, 
terwijl er ook een biljartclub voor ouderen is. Zo stimuleren we dat mensen elkaar tegenkomen en 
leren kennen.’

Energietransitie maakt kloof zichtbaar

Opvallend is ook dat er vanuit Diverz nog altijd vijf opbouwwerkers actief zijn in Zwijndrecht, 
waaronder energieopbouwwerker André Lodder (zie artikel hierna). ‘Duurzaamheid en daarbin-
nen de energietransitie hebben grote invloed op het welzijn van mensen’, zegt Zuidgeest. ‘We 
vinden het belangrijk dat er een sociaal rechtvaardige energietransitie plaatsvindt, ook omdat het 
vaak uitsluitend als technisch probleem wordt benaderd. Sinds 2018 is dat dan ook een van onze 
strategische pijlers. In de energietransitie wordt ook de sociale kloof zichtbaar: mensen met goede 
inkomens zijn vaak al klaar voor de toekomst, terwijl mensen met lage inkomens juist de dupe kun-
nen worden van die transitie. Als welzijnsorganisatie willen we preventie vooropstellen en daarom 
agenderen we het thema.’
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Zuidgeest vertelt dat Diverz om de energiearmoede in beeld te krijgen per wijk een wijkanalyse 
heeft gemaakt aan de hand van criteria van TNO. ‘Wij keken naar lage inkomens, huurwoningen 
en bijkomende problemen. Energiearmoede is zeker in drie wijken een groot probleem. Dat heb-
ben we al vastgesteld voordat de gasprijzen gingen stijgen. Bij de aanpak kijken we in hoeverre 
dat te koppelen is aan de plannen voor renovatie. Duurzaamheid en welzijn zijn daarbij heel nauw 
met elkaar verbonden.’ 

Thema’s agenderen en praktische tips

Via zogeheten ‘Krachtpunten’ in de wijkcentra wil Diverz gericht kennis aanbieden over thema’s als 
duurzaamheid, gezond eten en bewegen. ‘Ook hebben we de opdracht gekregen om workshops 
Energie besparen te geven en energiecoaches te werven. Met de workshops proberen we steeds 
mensen een zetje te geven om met het thema aan de slag te gaan. We willen de beweging op 
gang helpen. In onze aanpak proberen we het thema af te bakenen en behapbaar te maken, want 
met voorlichting of informatieavonden bereiken we niet altijd de juiste groepen. Daarom agen-
deren we het onderwerp ook bij bijvoorbeeld de inloop van jongeren en Marokkaanse vrouwen. 
Hoe kijken zij daarnaar en wat kunnen ze al zelf doen? Met praktische tips is er nog veel winst te 
behalen. Ook na renovatie van woningen is nazorg nodig. Sommige mensen zetten de verwarming 
continu op 25° en doen tegelijkertijd het raam open.’

We zijn bekend, betrouwbaar en neutraal

De gemeente is inmiddels begonnen met de Regionale Energietransitie Drechtsteden, de Duur-
zaamheidsagenda en de Transitievisie Warmte. ‘We hebben het speelveld geanalyseerd en daarbij 
gekeken naar mogelijke partners als gemeenten, woningcorporaties, burgerinitiatieven, bedrijven, 
scholen en de provincie. Onze meerwaarde als welzijnsorganisatie is dat we op veel plekken al be-
kend zijn in de buurt, dat we als betrouwbaar bekend staan en een neutrale reputatie hebben. We 
werken samen met vrijwilligersorganisatie Drechtse Stromen aan de opleiding van energiecoaches. 
Corporaties hebben bij renovatie er belang bij dat bewoners begrijpen wat er gaat gebeuren. Als 
de flat van het gas gaat, komt het voor dat ouderen zeggen: “Ik ga niet op inductie koken want 
kook al jarenlang op gas”. Of van bewoners die graag zonne-energie zouden gebruiken, maar 
daarvoor het geld niet hebben. Dat soort signalen krijgen wij op voorhand al binnen.’

‘We nemen ook deel aan het project Inclusieve energietransitie van de provincie Zuid-Holland, 
dat gericht is op wijken waar sprake is van energiearmoede. De provincie wil in een aantal wijken 
de aanpak van energiearmoede monitoren en daarvan te leren. Winst is dat het thema niet meer 
alleen vanuit het technische en financiële perspectief wordt benaderd. In Zwijndrecht ontstaan 
steeds meer verbindingen tussen het fysieke en het sociaal domein. Voor de komende twee jaar 
zijn we in overleg met de gemeente over onze inbreng bij de energietransitie. Onze energieop-
bouwwerker zal daarbij samen met de corporaties en anderen een grote rol spelen.’
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‘De woningcorporaties zijn de echte trekkers van de energietransitie in de wijken. We zijn hier-
over het gesprek aangegaan en willen het bewonersperspectief inbrengen. We zien dat er allerlei 
drempels zijn, zoals de beschikbaarheid van alternatieve energie. Ook moet bij de aanleg van een 
andere energievoorziening 70% van de bewoners hun instemming geven. De grote winst is dat 
ik steeds vaker de term “sociale energietransitie” hoor, dat ook over gedrag en welzijn gaat. Een 
voordeel in Zwijndrecht is dat we een energieopbouwwerker hebben die zich met de energietran-
sitie bezighoudt.’

Over Yvonne Zuidgeest

Yvonne Zuidgeest is directeur-bestuurder van Diverz. Sociaalwerkorganisatie Diverz wil over 
de energietransitie een beweging in het sociaal werk op gang brengen en schreef daartoe 
een whitepaper welke je hier kunt downloaden.

https://www.diverz.info/energietransitie/
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Organiseer van onderaf
In gesprek met André Lodder 

‘ De energietransitie is een sociaal vraagstuk, waarbij je bewoners van 
onderaf moet organiseren’

André Lodder is energieopbouwwerker, ook wel opbouwwerker energietransitie 
genoemd, in Zwijndrecht. In drie wijken ondersteunt hij initiatieven rond duurzaamheid 
en energietransitie. Voor een sociale energietransitie zal Lodder het bewonersbelang 
steeds opnieuw moeten agenderen. 

Ook in Zwijndrecht is er sprake van energiearmoede, zegt André Lodder, die in de zomer 2021 be-
gon als energieopbouwwerker. ‘Er zijn steeds meer mensen die moeite hebben de energierekening 
te betalen. Anderen besparen op het gebruik van energie en gaan dus in de kou zitten. Energie-
armoede is vaak een van de problemen, want mensen hebben dan ook andere zorgen: over hun 
inkomen, het werk, de opvoeding, hun relaties.’ In zijn eerste periode als energieopbouwwerker 
is Lodder onder meer betrokken bij de opleiding van vrijwillige energiecoaches. Zij gaan bewoners 
adviseren over energiebesparende maatregelen en delen energieboxen uit met daarin tochtstrip-
pen, ledlampen en andere energiebesparende maatregelen. 

Parallellen met stadsvernieuwing

Lodder denkt dat zijn rol als energieopbouwwerker veel overeenkomsten vertoont met de rol van 
beroepsgenoten die in de jaren ’70 en ’80 betrokken waren bij de stadsvernieuwing. ‘De energie-
transitie vraagt een aanpak vergelijkbaar met de stadsvernieuwing omdat het ingrijpend is, zeker 
tot 2050 een belangrijke invloed heeft en daarbij ook een sociaal proces is. De transitie is ook een 
technische verandering die van bovenaf wordt bedacht en op enig moment in de wijk wordt ge-
dropt. Als opbouwwerker wil ik bewoners in een actieve rol brengen. In de stadsvernieuwing was 
er een gemeentelijke verordening die die bewonerspositie regelde, zoals de aanwezigheid van het 
projectbureau. Daar konden bewoners alle informatie krijgen die ze nodig hadden. Bewonersgroe-
pen gaven sturing mee aan de plannen.’

Participatief actieonderzoek

Dat het werk van energieopbouwwerkers overduidelijke parallellen vertoont met de vroegere stads-
vernieuwing, blijkt wel uit de schets die Lodder geeft van de projecten die hij gaat begeleiden. In 
drie wijken ondersteunt hij initiatieven rond duurzaamheid en de energietransitie. In opdracht van 
de provincie Zuid-Holland gaat hij bijvoorbeeld in de wijk Kort Ambacht een ‘participatief actieon-
derzoek’ doen onder bewoners en stakeholders, naar de leefbaarheid en het bewustzijn daarover. 

‘Hieruit moeten de acties ontstaan en willen we de inhoud bepalen van de voorlichting aan bewoners. 
Belangrijk is daarbij de uitleg over wat een opbouwwerker doet in de energietransitie, namelijk het 
als een sociaal proces ondersteunen. Hoe maken we het proces zo democratisch mogelijk? Doel is 
om bewoners in de transitie via co-creatie mee te nemen. Ze moeten ruimte krijgen om na te denken, 
plannen te verzinnen en zichzelf te organiseren in wisselwerking met de lokale overheid.
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Wachten op de uitvoering
Vaak betekent een grootschalig renovatieproces echter ook dat sommige buurten lang nog niet 
aan de beurt zijn. ‘Als er tien jaar lang niets in de wijk gebeurt, mag dat niet betekenen dat er 
niets wordt gedaan aan informeren en bewustwording. Als energieopbouwwerker kan ik wel iets 
doen: bewoners helpen de huizen alvast te isoleren, het gedrag te veranderen of te werken aan 
vergroening van de leefomgeving.’ 

Net als iedere gemeente heeft Zwijndrecht in 2021 een zogeheten ‘Transitievisie Warmte’ op-
gesteld, die vervolgens in wijkuitvoeringsplannen moet vorm krijgen. De energietransitie vraagt 
veel van gemeenten, die toch al zuchten onder de werkdruk, stelt Lodder vast. ‘Ik heb nog geen 
wijkuitvoeringsplan gezien, die moeten nu geschreven worden. Ze kunnen het vraagstuk dichterbij 
bewoners leggen en samenwerken. De energietransitie betekent van het aardgas af, energiereduc-
tie en het aanpassen van de leefstijl.

Als opbouwwerker kijk ik naar het activeren van bewoners. Waar kan ik hen betrekken bij hun 
leefomgeving, energiebesparing of energiemaatregelen? Door aan te sluiten op de Transitievisie 
Warmte kunnen bewoners zelf nadenken wat er op hen afkomt en wat ze zelf kunnen doen. Of 
we kunnen werken aan meer groen en bomen om de woonomgeving wat gunstiger in te richten. 
Dat soort dingen kun je dan naar voren halen. Soms kunnen ze zelf dingen doen of soms zetten 
we ook de gemeente of de corporatie tot spoed aan.’

Over André Lodder

André Lodder is energieopbouwwerker bij Diverz. In deze functie staat het combineren 
van deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, bouwtechniek met woon- en 
leefbaarheidsvraagstukken centraal. 



 pagina 20 van 31   *  Energiearmoede



Koppelkans
In gesprek met Marcel van Leeuwen 

‘ Bij energietransitie is het oplossen van sociale problemen een 
koppelkans’

Marcel van Leeuwen is directeur bij Mensenwerk Hogeland & OCO Tinten, onderdeel 
van de Tintengroep, die sociaal werk aanbiedt in de noordelijke provincies. ‘Als je de 
wijken weer in moet, kom je achter de voordeur kwetsbare mensen tegen. Daar moet je 
ook iets mee, als je ze mee wilt nemen in de transitie.’

‘De trein van de energietransitie gaat zo hard, dat is zo gigantisch, dat er nog maar weinig men-
sen zijn die alles weten’, zegt Marcel van Leeuwen. Hij houdt zich nu ruim een jaar bezig met 
de rol van het sociaal werk bij energietransitie. ‘Het gaat heel snel met het aantal toepassin-
gen en beleidsinitiatieven. Afgelopen jaar hebben we ons gericht op onderzoek naar de rol van 
het sociaal werk bij de transitie bij collega’s, stakeholders en opdrachtgevers. Tegelijk deden 
we een literatuur- en deskonderzoek naar wat er allemaal gaande is rond de energietransitie.’ 

Koppelkansen

Niet alle gemeenten zien de noodzaak tot inzet van het sociaal werk bij de energietransitie, con-
stateert Van Leeuwen. ‘Het sociaal werk speelde in het verleden een belangrijke rol in de wijkver-
nieuwing, bij de burgerparticipatie en het betrekken van kwetsbare doelgroepen. Met name het 
opbouwwerk heeft vanaf de jaren ’70 de koppelkansen gezien en aangejaagd. Onze aanname 
was dat die kansen er bij de energietransitie nu weer zijn. De wijken moeten weer open omdat 
ze aangesloten moeten worden op andere vormen van energie. Veel woningen voldoen niet aan 
de klimaatdoelen en energienormen van nu. Door de omstandigheden in Groningen moeten veel 
woningen bovendien versneld van het gas af.’

Van Leeuwen doelt met ‘koppelkansen’ op de samenhang tussen de technische transitie en sociale 
problemen. ‘Als je de wijken weer in moet, kom je achter de voordeur kwetsbare mensen tegen. 
Daar moet je ook iets mee, als je ze mee wilt nemen in de transitie. Het oplossen van sociale proble-
men is dan ook een koppelkans. Vanuit die visie moet het sociaal werk een belangrijke rol hebben 
bij de transitie.’

Nog meer onderzoek

‘Samen met provincie, gemeenten, corporaties in ons werkgebied, bouwbedrijven, Hanze Hoge-
school en de Milieufederatie hebben we een klankbordgroep gevormd om mee te denken over 
de juiste koers. Het lectoraat Duurzaam Gedrag van de Hanze Hogeschool heeft daar via het 
onderzoek van Charlotte Wekker ook een rol bij. Welke rol kan het sociaal werk spelen om de 
energietransitie in de juiste versnelling te krijgen? Wat is er nodig om iedereen mee te laten doen?’



Energiearmoede   *   pagina 21 van 31

In een aantal gemeenten zoals Westerkwartier zijn al initiatieven rondom de verduurzaming van 
wijken. ‘We zijn in gesprek met de gemeente Assen. In Westerkwartier zijn we betrokken bij 
de uitvoering. Na de gemeenteraadsverkiezingen willen we ons onderzoeksrapport publiceren en 
daarover vanuit onze lokale vestigingen in gesprek met gemeenten.’ Veel gemeenten willen graag 
snel stappen zetten, valt Van Leeuwen op. ‘Door de sterk gestegen energieprijzen en de groeiende 
energiearmoede komt het thema in een snelkookpan. De energietransitie is nu nog een ruimtelijk 
ordeningsverhaal, maar in mijn overtuiging moet het samen met het sociaal werk gebeuren om 
een succes te worden.’

Tips voor sociaal werk

Van Leeuwen adviseert andere organisaties voor sociaal werk het thema actief op te 
pakken. ‘Ga met je opdrachtgever en ketenpartners hierover in gesprek. Breng de 
ontwikkelingen rond het thema in beeld. Breng je kwaliteiten als sociaal werk over het 
voetlicht. Sociaal werkers komen achter de voordeuren, breng dat in als kracht bij de 
energietransitie. Het versterken van bewustwording over gedrag en energiegebruik levert 
ook een bijdrage aan de klimaatdoelen. Of de aanleg van moestuinen om groente in de 
wijk te verbouwen, in combinatie van vergroening van de wijk.’ 

Over Marcel van Leeuwen

Marcel van Leeuwen is directeur bij Mensenwerk Hogeland & OCO Tinten, onderdeel van 
de Tintengroep, die sociaal werk aanbiedt in diverse noordelijke provincies. Duurzaamheid 
en de Energietransitie zijn onderwerpen waar hij binnen de Tintengroep aan werkt.
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Wat merken 
bewindvoerders?
In gesprek met Arie Verkerk en anderen

‘ De indruk is dat vooral mensen zonder kinderen met een hoge 
energierekening en een relatief hoge huur de dupe zijn.’ 

Bewindvoerders krijgen het huishoudboekje niet meer op orde bij een deel van de 
klanten met een hoge energierekening. Het leefgeld voor boodschappen, kleding, 
persoonlijke verzorging en OV schiet daardoor te kort. Sparen om een kleine buffer 
voor onverwachte uitgaven op te bouwen is dan onmogelijk. Met een lager leefgeld als 
gevolg.

Beschermingsbewind wordt ingesteld door de rechter als een volwassene niet zelf 
zijn financiële zaken kan regelen door lichamelijke of geestelijke problematiek of bij 
problematische schulden. De bewindvoerder neemt alle financiële zaken dan over. 

Om een idee te krijgen hoe het er met de energiearmoede van mensen onder bewind voor staat, is 
er gesproken met vier bewindvoerders van Eropaf!: Anton Kwakkebos, Hanna Nuesink, Elles Visser 
en Erik Wals En Arie Verkerk (directeur Horus) deelt zijn ervaringen. 

10% had eind 2021 al te weinig leefgeld 

Arie Verkerk is de directeur van de branchevereniging Horus die zich onder meer inzet voor be-
windvoerders. Hij had tot eind vorig jaar een eigen kantoor met zo’n 2500 klanten. Daar zag hij 
dat zeker 10% van de mensen onder bewind of curatele in de problemen waren door de hoge 
energieprijzen. Ook de bewindvoerders van Eropaf! Hebben enkele klanten die door de stijging van 
de prijzen te weinig leefgeld overhouden.

Voor een deel van de klanten zullen de compensatieregelingen van dit jaar hulp bieden, maar 
voor mensen met een hoge gasrekening schiet die tekort, helemaal als ze een relatief hoge huur 
hebben. Als de energieprijzen hoog blijven gaat de groep die te weinig leefgeld krijgt alleen maar 
groeien. Elles Visser: ‘Aan energiearmoede liggen structurele maatschappelijke problemen ten 
grondslag. Als je genoeg geld hebt, dan baal je dat je veel meer moet betalen, maar je merkt het 
nauwelijks. Je eet er geen boterham minder om.’
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Effect van de stijgende energieprijs op het leefgeld
Op de vraag aan de bewindvoerders of ze hun klanten voldoende leefgeld kunnen betalen, reage-
ren ze met verschillende schrijnende voorbeelden. Een bewindvoerder van Eropaf! Heeft een klant 
die geen leefgeld krijgt, onder andere omdat ze 300 euro per maand aan energiekosten kwijt is. 
‘Zij woont wel met haar volwassen zoon, die springt dan bij, maar het is natuurlijk idioot dat je 
iemand helemaal geen leefgeld kan geven.’ Een ander heeft twee klanten met een contract bij 
een energiemaatschappij die failliet ging. Zij werden alle twee met een stijging van ongeveer 70% 
van de maandelijkse energiekosten geconfronteerd. De alleenstaande man ging van 100 naar 170 
euro. Bij deze man gaat de verhoging van de energierekening rechtstreeks ten koste van zijn leef-
geld. Hij zakt naar zo’n 50 euro per week. Er zijn bij de vier bewindvoerders zeker nog zes klanten 
die in een vergelijkbare situatie zitten. Hanna Nuesink vult aan dat de klanten vaak de hele dag 
thuis zijn en daardoor ook meer verbruiken.

Bewindvoerders nauwelijks speelruimte om energiearmoede op te lossen

De vier bewindvoerders van Eropaf! proberen van alles, maar dat leidt lang niet altijd tot het ge-
wenste resultaat, namelijk een redelijk leefgeld. De bewindvoerders vergelijken verschillende aan-
biedingen van de energiemaatschappijen om na te gaan of iemand ergens anders goedkoper af 
is, maar dat leidt op dit moment niet altijd tot een betere aanbieding. Naast de energieprijs en de 
mate van isolatie van de woning speelt het gedrag van mensen ook een rol. Het is niet makkelijk en 
kost tijd om gedrag te beïnvloeden. Ze schakelen soms organisaties in die een energieadvies geven 
en die de mensen ook voorzien van bijvoorbeeld gratis warmtefolie voor achter de radiator. Een 
bewindvoerder merkt op dat dit voor veel van haar klanten niet genoeg is. Deze mensen hebben 
hulp nodig bij de praktische zaken en begeleiding voor langere tijd om zich echt anders te gaan 
gedragen. Soms bood een programmeerbare thermostaat uitkomst bij klanten die de verwarming 
dag en nacht op een hoge temperatuur hadden staan. 

Arie Verkerk: ‘Bij klanten met schulden – in de WSNP – en een inkomen boven het sociaal minimum 
bij de rechter, kun je proberen het maandelijks aflossingsbedrag omlaag te brengen. Mensen zullen 
dan wel een jaar langer de schulden moeten afbetalen. Meer elektrisch verwarmen kan momenteel 
verlichting geven. Iemand verwarmt zijn huis nu met een airco die hij van zijn baas kreeg en de 
ander heeft de terrasverwarming uit betere tijden naar binnen gehaald. Dit pakt voorlopig goed-
koper uit dan het dure gas.’ 

Met het voorbeeld van een mevrouw in Amsterdam Zuid-Oost blijkt hoe lastig het is voor 
een bewindvoerder om energiearmoede te voorkomen. Zij woont in een hoekflat die niet 
is geïsoleerd. Een energiecoach heeft haar advies gegeven over de manier waarop ze de 
energierekening omlaag kan krijgen. Thuis heeft ze dan ook een warm pak aan en de 
verwarming staat laag. Haar dochter van 20 woont nog thuis en die heeft de neiging om 
lang te douchen en het is niet makkelijk om haar daarop aan te spreken. De bewindvoerder 
is nagegaan of ze bij een andere energiemaatschappij niet goedkoper af is en heeft als 
uiterste poging contact opgenomen met de woningbouwcorporatie met het verzoek de 
woning te isoleren. Het antwoord laat zich raden; deze woningen zijn nog niet aan de 
beurt. Haar maandbedrag van 220 euro is per 1 januari naar 330 euro gegaan, terwijl 
mevrouw al een te laag leefgeld van 50 euro kreeg. De bewindvoerder weet niet hoe ze dit 
moet oplossen en hoopt een beroep te kunnen doen op de bijzondere bijstand.
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Bewindvoering is alleen mogelijk als de energiearmoede structureel 
wordt opgelost
Arie Verkerk vindt dat energie gewoon weer een nutsvoorziening moeten zijn, dan heeft de over-
heid meer grip op de prijs.  Erik Wals voegt toe: ’Woningbouwcorporaties moeten nu echt haast 
gaan maken met de isolatie van hun woningenbestand. De overheid moet dit stimuleren.’
Mensen onder bewind met schulden houden sowieso weinig geld over om van te leven. Zowel het 
bijstandsinkomen als het minimumloon zijn structureel te laag. In 2009 bleek al dat de bijstand 
sinds 1990 geen gelijke tred meer heeft gehouden met de AOW, die wel werd gecorrigeerd voor 
inflatie. In 2009 lag de bijstand op 75% van de AOW-uitkering. Het verschil is de afgelopen jaren 
waarschijnlijk alleen maar groter geworden.3 

Bewindvoerders moeten wel hun vak kunnen uitoefenen, namelijk zorgen dat de mensen onder 
bewind rondkomen en een redelijk leefgeld krijgen. Door de inflatie en het achterblijven van de 
uitkeringen was dat soms al een lastige opgave.4 En dat wordt door een hoge energierekening 
alleen maar slechter. Anton Kwakkebos: ‘Vroeger kreeg je gewoon stroom en bepaalde de over-
heid de prijzen. En dan was deze prijsstijging volstrekt onmogelijk geweest.’

Bij klanten met een hoge energierekening en een relatief hoge huur is rondkomen eigenlijk niet 
meer te doen. Deze groep klanten neemt zonder structurele verandering alleen nog maar toe. 
Het leefgeld is niet dekkend voor de minimale uitgaven. Er zijn structurele veranderingen nodig. 
Of deze groep wordt met gerichte specifieke maatregelen volledig gecompenseerd of de hoogte 
van de minimumuitkeringen en het minimumloon moet fors omhoog. 

Over de geïnterviewden

Anton Kwakkenbos, Hanna Nuesink, Elles Visser en Erik Wals zijn allen bewindvoerder 
bij Eropaf!.Arie Verkerk is directeur bij branchevereniging Horus voor bewindvoerders, 
mentoren, curatoren en inkomensbeheerders.  
Geschreven door Ans Oudejans, politicoloog en onderzoeker bij Eropaf! 

3  Volkskrant, 6 juni 2019, hoogte bijstandsuitkering blijft steeds verder achter www.volkskrant.nl

4   In 2009 lag de bijstandsnorm op 75% van de AOW-uitkering, terwijl deze 15 jaar eerder nog gelijk opgingen 

(Volkskrant, 2019)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogte-bijstandsuitkering-blijft-steeds-verder-achter~b24422b4/
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Energievriend en 
energieconciërge 
In gesprek met Floriske van der Geest en 
Henk Schukken

‘ DeA en de sociale kant van de energietransitie in Apeldoorn: over de 
successen van de Energieconciërge en de Energievriend’

Floriske van Geest en Henk Schukken, adviseurs van de energiecoöperatie deA 
in Apeldoorn, verdiepten zich de afgelopen jaren in de sociale kant van de 
energietransitie. Ze ontwikkelden twee methodes om mensen te stimuleren tot een 
slimmer energiegebruik: de Energieconciërge en de Energievriend. ‘Ergens moet je de 
armoedecirkel doorbreken. Dat kan zowel op werkvlak als op energiegebied. Als je op 
energiegebied de ervaring hebt dat dingen lukken, is er misschien ook ruimte voor een 
andere vervolgstap.’

Floriske van Geest begon haar onderzoek in een wijk in Apeldoorn om daar ideeën over mogelijke 
initiatieven op te halen. ‘In deze buurt gaven bewoners vaak aan geen energiemaatregelen te nemen 
omdat ze daar geen geld voor hebben. Dat was voor mij de reden om eens dieper in de sociale kant 
van de energietransitie te duiken. De woningcorporatie en gemeente hadden eerder al eens ‘bespaar-
boxen’ uitgedeeld, met ledlampen, tochtstrippen en dergelijke. Dat had slechts beperkt succes, onder 
meer omdat die spullen later weer verschenen op Marktplaats. Ook bewoners alleen met tips over 
energetisch slim gedrag informeren was niet succesvol.’

Pilot Energieconciërge

Bij een onderzoek na de renovatie van een appartementencomplex bleek bovendien dat de ener-
gierekening van sommige bewoners toch weer omhoogging. De woningen waren dan wel geïso-
leerd, maar sommigen zetten de verwarming in de winter op 25° om in een T-shirt rond te gaan 
lopen. Samen met de gemeente, de corporatie en de huurdersbelangenvereniging ontwikkelde 
deA een pilot waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen materialen en tips over slim gedrag: 
de Energieconciërge. ‘Dat is iemand die bij je langskomt, tijdens een rondje door het huis allerlei 
concrete tips geeft om energie te besparen en tegelijk passende materialen installeert zoals een 
waterbesparende douchekop of radiatorfolie.’ 

De pilot vond plaats in een pas gerenoveerd complex, waar een aanzienlijk deel van de bewoners op 
het sociaal minimum leeft. ‘We deden de proef bij 120 appartementen. Daarbij deden we een test met 
allerlei communicatiemethodes, variërend van een website, een brief aan bewoners, een startevent 
tot gesprekken op de galerijen. Geen van die methoden werkte erg goed, bijvoorbeeld doordat veel 
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brievenbussen vol zaten omdat veel bewoners die niet legen. Wat wel werkte was aanbellen en het 
wantrouwen wegnemen. We vertellen dat we niet commercieel zijn, maar wel een leuk cadeautje 
hebben waarmee ze de energiekosten kunnen verlagen en dus geld kunnen verdienen.’ 
Deze nieuwe benadering werkte verrassend goed, hoewel in veel flats weinig sociale cohesie was, 
vertelt Van Geest. ‘We hebben met zo’n 75% van de bewoners bij de voordeur een gesprek gehad.  
De helft maakte daarbij een afspraak voor de Energieconciërge. De mensen die nee zeiden noemde 
een aantal redenen zoals: “Ik ben er helemaal niet mee bezig” of “Ik leef al ontzettend energiezuinig”.’ 

‘Anderen pakten het juist heel goed op, zoals een vluchtelingengezin. In plaats van €900 bij te 
moeten betalen, kregen ze €800 terug bij de jaarafrekening. Zij maakten slimme manieren om 
energie te besparen tot vast onderdeel van het gezinsleven. Met de kinderen werd het een spel om 
te kijken wat ze voor elkaar konden krijgen. Bewoners konden ook een energiemeter lenen om 
apparaten door te meten. Voor een aantal de aanleiding om keuzes te maken: door bijvoorbeeld 
van drie aquaria naar één te gaan of een oude koelkast de deur uit te doen.’

Nauwelijks verschillen tussen buurten

In 2020 legde deA met de Energieconciërge bezoeken af bij zo’n 1000 huishoudens. Het project 
werd bekostigd vanuit de subsidieregeling ‘Regeling Reductie Energiegebruik’, die gericht was 
op mensen met een koopwoning, vertelt Van Geest. ‘Over het algemeen vinden mensen het een 
mooi startpunt om met energiebesparing aan de slag te gaan. Dit jaar liggen we op koers om met 
de Energieconciërge bij 3200 huurders langs te gaan. Eerst gaat de afsprakenmaker langs, die de 
Energieconciërge bij wijze van spreken verkoopt. Daarbij blijkt dat het percentage afspraken bij 
mensen met huur- en koopwoningen ongeveer gelijk is. Ook blijkt in wijken met hogere of lagere 
inkomens dat het percentage afspraken ongeveer gelijk is. Dat is opvallend. Alleen in buurten met 
veel nieuwe woningen zijn mensen minder geïnteresseerd in de Energieconciërge.’

‘Een nadeel van de Energieconciërge is dat een incidenteel bezoek eigenlijk niet genoeg is. Onze 
leerpunten bij de pilot zijn dat je vaker contact nodig hebt en dat je de opbrengst van de Ener-
gieconciërge zo concreet mogelijk moet maken. Energie is meestal abstract en ver weg. Vaak zijn 
er ook misverstanden. Iemand zegt bijvoorbeeld: ”Ik heb budgetbeheer, dus voor mij is het niet 
interessant.” Maar dan is het juist interessant.’

Vervolgproject ‘de Energievriend’

Dit jaar start de Energievriend, als het vervolgproject op de Energieconciërge. ‘De Energievriend 
komt naast je staan als bewoner en ondersteunt je om meer grip te krijgen op je energierekening. 
Het doel is om de bewoner perspectief te bieden. Ergens moet je de armoedecirkel doorbreken: 
dat kan zowel op werkvlak als op energiegebied. Als je op energiegebied de ervaring hebt dat 
dingen lukken, is er misschien ook ruimte voor een andere vervolgstap.’ 

Schukken benadrukt het belang van een begeleider die meerdere keren bij de bewoner langskomt. 
‘De Energievriend brengt diverse bezoeken over een periode van enkele maanden. Dan kan die 
bijhouden hoe het energieverbruik zich ontwikkelt en de bewoner leren zelf bespaardoelen te 
bepalen en halen. De Energievriend kan dan ook laten zien wat het betekent voor een maandbe-
drag als je op je verbruik bespaart. Aan het einde van het traject moet de bewoner de handvatten 
hebben om zelf de regie te hebben op het energieverbruik.’  

‘Er komen nu mensen bij de Voedselbank terecht, die eigenlijk een te hoge energierekening heb-
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ben. Dit is symptoombestrijding in plaats van de oorzaak aan te pakken’

Energiearmoede op de radar krijgen

Van Geest en Schukken zijn nog terughoudend in het benoemen van de successen van de ‘Apeldoorn-
se aanpak’. Ze noemen de samenwerking met de organisaties in het sociaal domein ‘cruciaal’ en ook 
de vroegsignalering vanuit de corporaties is belangrijk. DeA werkt samen met budgetbeheer, schuld-
hulpverlening, vluchtelingenwerk, Humanitas Thuishulp, Schuldhulpmaatje en de woningcorporaties. 
Daarnaast is er Centenkwesties, het centrale loket van budgetbeheer, maatschappelijk werk en sociaal 
raadslieden. Dit loket houdt spreekuren in de verschillende wijken. ‘We zijn in Apeldoorn ver met de 
samenwerking tussen het sociaal- en energiedomein’, constateert Schukken. 

In Apeldoorn hebben ruim 4.500 huishoudens te maken met energiearmoede, schatten Schukken 
en Van Geest op basis van het TNO-rapport. Dan gaat het om de groep die meer dan tien procent 
kwijt is aan de energierekening. ‘Als je een minimuminkomen hebt, zit je daar met de huidige 
energieprijzen heel snel boven. Het gaat het om een groep die door de huidige energiekosten in 
de problemen komt. Daarnaast horen we nog wel van meer mensen die vrezen dat ze in de pro-
blemen zullen komen door de gestegen energiekosten.’ 

Bewoners in armoede hebben vaak schaamte om zich te melden, is de ervaring van Schukken. 
‘Omdat er al best wat instanties contact hebben met deze bewoners, is dat voor ons een ingang 
om met hen in contact te komen. Hulpverleners hebben vaak al een idee welke bewoners eraan 
toe zijn om met dit onderwerp aan de slag te gaan. De instanties kunnen ons introduceren en als 
ze dat op een goede manier doen, kweken ze ook vertrouwen. Een warme introductie heeft altijd 
de voorkeur.’

Denk aan specifieke groepen

Dit jaar wil deA vijftig huishoudens begeleiding met de Energievriend aanbieden. Inmiddels zijn 
tien vrijwilligers opgeleid om deze bewoners te ondersteunen, door een of twee keren per maand 
langs te gaan en wekelijks contact te houden, bijvoorbeeld per app. Het traject bestaat uit een 
kennismaking, waarna de bewoner en de Energievriend de afspraak maken dat beiden zich zullen 
inzetten om zo ver mogelijk te komen met het verlagen van die rekening. ‘Bewoners werken bij-
voorbeeld mee aan het doorgeven van de meterstanden. De bal ligt daarmee ook bij de bewoner. 
Die geeft aan met welke bespaardoelen hij of zij aan de slag zou willen. Bewoners moeten zoveel 
mogelijk zelf leren doen, wat ook helpt bij de bewustwording.’

‘ We horen van bewoners: “Ik heb budgetbeheer, dus voor mij  
is het niet interessant.” Maar dan is het juist interessant’

Na de pilot met de Energievriend willen Schukken en Van Geest hun bevindingen rapporteren aan 
de gemeente. Apeldoorn is bezig een meerjarig energiearmoedebeleid op te zetten. ‘We willen 
vastleggen wat bewoners kunnen besparen door een traject als de Energievriend. Om het op te 
schalen is dan wel nodig dat er specifieke aanvullende regelingen worden gemaakt. De gemeente 
constateerde al dat er mensen bij de Voedselbank komen die eigenlijk een te hoge energiereke-
ning hebben. Dat is symptoombestrijding, terwijl het nodig is de oorzaken hiervan aan te pakken. 
De doelstelling van de gemeente is dat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie. 
Maar dan is er wel actief beleid nodig voor specifieke groepen. Stel dat mensen een hele oude 
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koelkast hebben, maar geen geld om een nieuwe te kopen, dan zien we dat. Maar als diezelfde 
persoon een beroep wil doen op bijzondere bijstand, kan dat alleen als je al in de schulden zit. Dat 
soort ongewenste consequenties van beleid willen we juist signaleren.’

Problemen kunnen ontstaan als corporatiewoningen verkocht zijn aan toenmalige huurders. ‘Deze 
kunnen nu moeilijk meegenomen worden in de renovatietrajecten van corporaties, die de rest van 
de rij woningen wel onder handen nemen. Het is gebruikelijk dat ze het aanbod van de renovatie 
ook doen aan bewoners die de woning hebben gekocht. Alleen: voor veel bewoners is dit een te 
grote financiële aderlating, zodat het nodig is om een voorfinanciering aan te bieden en het speel-
veld voor de bewoners gelijk te trekken.’ Vervolgens is er ook veel begeleiding nodig bij mensen, 
wanneer hun woning moet worden voorbereid om een buurt van het aardgas te kunnen halen. 
‘Bij de Energieconciërge en de Energievriend leerden we ontzettend veel over de beweegredenen 
van mensen. Hoe krijg je bewoners mee? Waar zijn ze gevoelig voor en hoe krijg je ze gemotiveerd 
om langdurig hun gedrag aan te passen? Kortom: hoe bied je perspectief én maak je het nog leuk 
ook?’

Over Floriske van Geest en Henk Schukken

Floriske van Geest is sinds april 2019 energieregisseur in Apeldoorn Zuid en Henk 
Schukken is energiecoach sinds 2016. Beiden zetten zich in voor Energiek Apeldoorn 
en de energiecoöperatie deA in Apeldoorn om zo anderen op weg te helpen bij het 
verduurzamen van woningen.
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Warme douche
In gesprek met Sandra Nap

De impact van de waterbesparende ‘Warme douche’:  
‘Superactie om energiearmoede onder de aandacht te brengen’

Sandra Nap werkte aan de energietransitie bij bedrijven en houdt zich bezig met de 
transitie naar plantaardig materiaalgebruik in de bouw. Nap nam het initiatief tot 
een inzamelingsactie de Warme douche, waarbij ze mensen opriep het bedrag van de 
compensatieregeling van het kabinet voor de gestegen energiekosten van €400 te 
doneren. ‘Ik kan me wel kwaad maken, maar ik kan ook een actie beginnen en er iets 
positiefs van maken.’

Sandra Nap lanceerde de actie via sociale media en trok veel media-aandacht. Eind 2021 haalde 
ze binnen enkele weken ruim €17.000 bijeen voor de aanschaf van waterbesparende dou-
chekoppen, die via de verschillende voedselbanken gratis aan klanten ter beschikking werden 
gesteld. Fabrikant Niebla verdubbelde het verzamelde bedrag met een donatie van douchekop-
pen in natura. In de afgelopen periode werden hierdoor 656 douchekoppen uitgedeeld via de 
Voedselbanken Haaglanden (Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk), Leerdam, Utrecht Leidsche Rijn en 
Groningen. Ook werden in Amsterdam Zuidoost 190 douchekoppen verspreid via adviesplat-
form Woon.

Algemene compensatie helpt weinig

De douchekoppenactie lanceerde Nap niet alleen als een actie om gezinnen gas, water en dus geld 
te laten besparen - ze wilde ook beleidsmatig een punt maken. ‘De aanleiding voor mij was dat 
de gasprijs zo sterk steeg, waarna het kabinet koos voor een algemene compensatie met €400 
voor iedereen. Ik wond me daar enorm over op, omdat je mensen in energiearmoede er te weinig 
mee helpt. Op de eerste plaats omdat ze al weinig grip hebben op hun energiegebruik, als ze in 
een huurhuis wonen en geen grote energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Tegelijk is 
die compensatie voor veel andere mensen overbodig. Toen dacht ik: ik kan me wel kwaad maken, 
maar ik kan ook een actie beginnen en er iets positiefs van maken.’

Geen crisis, maar een noodtoestand

Vooral gezien de klimaatcrisis wilde Nap concrete stappen zetten. ‘Eigenlijk is het geen cri-
sis, maar een noodtoestand. Dan is het heel raar dat het kabinet €2 miljard uitgeeft voor de 
compensatie van de gasprijs, terwijl dat niets oplost in de reductie van CO

2
. Het kabinet zegt 

tegelijk dat de energietransitie niet lukt omdat het de businesscase van de transitie niet rond 
krijgt. Maar op dit moment is die businesscase wel rond te krijgen, omdat het gas veel duurder 
is geworden. Als je €2 miljard uitgeeft als compensatie en €150 miljoen aan extra maatregelen 
zoals isolatie, dan zet je de energietransitie weer met 1-0 achter. Kijk als overheid altijd wat een 
overheidsuitgave al dan niet bijdraagt aan oplossing van de klimaatcrisis. Met €400 per huis-
houden als eenmalige compensatie los je in elk geval niets op.’
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Kleine maatregel met meeste impact
Nap besloot daarom een inzamelingsactie voor waterbesparende douchekoppen op te zetten. De 
douchekop die ze zelf ook gebruikt verbruikt maar 5 liter water per minuut, de helft van een nor-
male douche. De besparing op het gasverbruik kan daarbij oplopen tot 15 procent, stelt ze. ‘Het is 
een kleine maatregel met de meeste impact. Energieadviseurs pleiten vaak voor grote maatregelen 
als isolatie en dubbel glas. Een waterbesparende douchekop bespaart ook tot zo’n 15 procent gas. 
Het is een maatregel die ik iedereen met energiearmoede toewens. Wij kiezen daarbij voor donatie 
aan gezinnen, omdat dat de meeste impact heeft. Als je een gezin met pubers hebt, weet je zeker 
dat er veel gedoucht wordt.’

Nap kreeg ook wel reacties omdat ze voor de relatief dure douchekop van Niebla koos. ‘Ik wilde 
geen prul uitdelen, maar een douchekop die ik daadwerkelijk zelf gebruik en waar ik tevreden over 
ben. Doordat de distributeur en de leverancier allebei meededen en de leverancier de douchekop-
pen verdubbelde, kon ik meer impact maken. Ook heeft een bedrijf als kerstgebaar namens het 
personeel 12 douchekoppen gedoneerd.’ 

‘De reacties waren overweldigend: het leek alsof iedereen zo’n actie wilde gaan doen. Mensen uit 
het werkveld in Apeldoorn, Leeuwarden, Leerdam en Oss belden en zeiden dat ze het een super-
actie vinden om energiearmoede onder de aandacht te brengen. Sommigen willen de actie lokaal 
gaan opzetten. Dat kan ook makkelijk en de douchekoppen zijn bijvoorbeeld via voedselbanken 
uit te delen. Dat koste mij nauwelijks rompslomp, dat maakt een actie als deze heel behapbaar. 
Wel heb ik veel aan communicatie gedaan, om mensen te werven om te doneren. Zo ben ik bij RTL 
Nieuws geweest en door Den Haag FM geïnterviewd.’

Makkelijk uit te rollen

De actie kan makkelijk worden uitgerold in het hele land, als bijvoorbeeld woningcorporaties het 
initiatief nemen. ‘Ik zou willen dat elke corporatie en elke zorginstelling dit beschikbaar heeft voor 
alle bewoners. Corporaties in Arnhem en Amsterdam hebben dit al gedaan. De overheid heeft 
voor particulieren met een koophuis regelingen met vouchers aangeboden, waarmee een huisei-
genaar voor een bepaald bedrag energiebesparende maatregelen kan nemen.’

‘Zo’n regeling kost ongelooflijk veel rompslomp bij het Rijk, gemeenten, communicatiebureaus. 
Terwijl als alle 550.000 tot 700.000 gezinnen met energiearmoede een waterbesparende douche-
kop van €65 krijgen, kost dat €24 miljoen aan materiaal. Dat is een fractie van het bedrag dat 
de overheid uitdeelt voor compensatie van de gestegen energiekosten, namelijk €2,15 miljard. 
Dat levert landelijk een enorme gas- en dus ook CO

2 
-

 
en waterbesparing op. En elk jaar weer een 

geldbesparing voor al deze gezinnen.’

Over Sandra Nap 

Sandra Nap is Wegbereider opschalen biobased bouwen bij Holland Houtland en won ook 
de CircularHero prijs in 2022.

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-stagneert-de-circulaire-economie~bc166954/
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Meer weten?

Meer lezen over klimaatarmoede in Nederland? 
Lees het rapport De feiten over energiearmoede in Nederland of het Whitepaper Energiearmoede 
en de Energietransitie van TNO en het bericht TNO verwacht ‹energiearmoede› bij nog groter 
aantal huishoudens. 

Er is ook een Meldpunt Energiealarm opgestart door de woonbond.nl

Bekijk ook het Movisie-artikel over energiearmoede.

https://publications.tno.nl/publication/34638644/4OIuwM/TNO-2021-P11678.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34637343/rOK4vd/TNO-2020-energiearmoede.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34637343/rOK4vd/TNO-2020-energiearmoede.pdf
https://www.nu.nl/binnenland/6162430/tno-verwacht-energiearmoede-bij-nog-groter-aantal-huishoudens.html
https://www.nu.nl/binnenland/6162430/tno-verwacht-energiearmoede-bij-nog-groter-aantal-huishoudens.html
https://www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm-2021
https://www.movisie.nl/artikel/blog-energiearmoede-vraagt-om-klimaatrechtvaardigheid
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