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Energiebesparing als armoedebestrijding



Energiearmoede Leeuwarden



Gemeente Leeuwarden

Inwoners: 108.667
Gemiddeld inkomen: €21.300,-

Gemiddeld energieverbruik: 
€1.500,-

Huishoudens op minimaniveau:
9000 huishoudens



Landelijk onderzoek

Met energiebesparingsprojecten kan winst worden behaald 
op terrein van: armoedebestrijding, CO2-vermindering en 
vermindering van werkloosheid.

Wat is nodig?
• Advies op maat over simpele maatregelen
• Ervaren adviseur die goede rekenvoorbeelden geeft

De adviseur: 
• Zoekt intrinsieke motivatie huishouden 
• Helpt met installatie energiebesparende maatregelen
• Biedt overzicht afgesproken acties en financieel 

bespaarpotentieel 



Leeuwarden een stapje verder

Plan van aanpak verlaging woonlasten
Doel: jaarlijks bij 500 huishoudens de woonlasten verlagen 
middels energiebesparingsprojecten

• Armoedebestrijding
• CO2-bestrijding
• Vermindering werkloosheid  

- Inzet mensen uit de bijstand

Werving
• Brief naar uitkeringsbestand met antwoordkaart 
• Samenwerking maatschappelijke instellingen: 

Wijkteams, Amargi, Kracht van het Rondkomen
• Mond-tot-mond reclame
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https://www.youtube.com/watch?v=pF83U44cB10


De Energiecoach

• Betaalde sociaalwerker/energieadviseur
• Stap voor stap uitleg en heldere rekenvoorbeelden
• Zoeken naar de intrinsieke motivatie 
• Helpt met het installeren van ledverlichting 
• Aanbod van gratis investeringen
• Komt terug voor een nieuw bezoek 



Aanbod Energiecoach

Concreet aanbod
• Quickscan

(gedragsmaatregelen, kleine doe-het-zelf 
maatregelen en isolatie- en installatiemaatregelen)

• Analyse energierek
• Aanbod ‘CV-dokters’ en ‘Energiejagers’

Daarnaast ontvangt de inwoner
• Een kort overzicht met praktische tips en 

gemaakte afspraken
• Een kaartje voor het noteren van de 

meterstanden 
• Een afspraak voor tweede bezoek 

+ aanmeldkaartjes voor de buren



Energiejagers

Project Energiejagers
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden 
getraind in het plaatsen van tochtstrippen en 
isolatiefolie bij radiatoren.

Samenwerking Talentenbus/Sociale werkplaats
Participatietraject: De eerste stappen zetten naar 
vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk

‘Ik ervaar geen tocht meer in de woonkamer!’

Aanbod t.w.v. € 110,-



CV-dokters

Project CV-dokters
Twee werkzoekenden door een installateur opgeleid in het 
uitvoeren van ‘CV-Tuning’. 

CV-Tuning / waterzijdig inregelen CV-installatie
Door radiatoren af te knijpen of juist verder open te zetten 
werkt een CV systeem effectiever

‘De radiator boven wordt nu heerlijk warm!’

Aanbod t.w.v. €285,-

In samenwerking met:
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Resultaten tot zover
• Energiebesparing

Ruim 450 aanmeldingen van huishoudens
• Effect

Concrete verlaging woonlasten 
• Structureel werk

• Inzet 2 mensen uit de bijstand via project CV dokters 
• Inzet 6 participanten via project Energiejagers

• 4 FTE gerealiseerd via 2 Energiecoaches en CV dokters

• Intensieve samenwerking tussen Energiecoach, 
CV-dokters en Energiejagers

• Samenwerking met o.a. de Sociale wijk- en 
dorpenteams, de Kracht van Leeuwarden 
en radicale schuldhulpverlening ism Amargi

• Gesprekken met woningcorporaties 
WoonFriesland en Elkien over inzet 
energiecoach, CV dokters en energiejagers

• Woonlastenverlaging voor minima in jaarplan 
provincie



En de praktijk..


