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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Op nationale schaal zijn de thema’s verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en
energiearmoede urgent. Het doel dat de Nederlandse politiek zich daarin stelt is dat
Nederland in 2030 meer dan de helft (55%) minder broeikasgassen uitstoot dan we in 1990
deden. Dit betekent dat Nederland een grote energietransitie moet ondergaan naar
duurzame energiebronnen. Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is daarbij dat de stap naar
minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Een van de maatregelen uit
het akkoord om de uitstootreductie te behalen is het verduurzamen van bestaande
woningen. Deze verduurzaming zorgt er mede voor dat huishoudens moeten investeren in
energiebesparings- en duurzame technologie, bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.
Woningen worden in grote getallen voornamelijk afhankelijk van elektriciteit en/of
warmtenetten. In sommige gevallen leidt dit tot hoge investeringskosten, waardoor de
verduurzaming niet voor elke woningbezitter financieel haalbaar is. Huurders zijn daarnaast
in vele opzichten afhankelijk van de verhuurders om de woningen te verduurzamen.

Deze ontwikkelingen hangen samen met het fenomeen van energiearmoede. Er wordt
gesproken van energiearmoede op het moment dat een huishouden danwel persoon
beperkt wordt in het comfortabel wonen door de kosten van het energieverbruik. Hieronder
valt ook het gebrek aan (voldoende) toegang tot energievoorzieningen in huis.
Energiearmoede hangt vaak samen met andere vormen van armoede en lichamelijke en/of
geestelijke gezondheidsklachten1. Hierdoor kan gesteld worden dat energiearmoede zich
manifesteert in de overlap tussen de fysieke staat van de woningen en het
sociaaleconomische domein van de bewoner(s).

De combinatie van bestaande energiearmoede, de energietransitie en ontwikkelingen op de
energiemarkt(en) maakt dat een deel van de huishoudens achterop kan raken in de
verduurzaming en energiearmoede tevens verergerd. Dit zorgt ervoor dat energiearmoede
het draagvlak en de haalbaarheid voor de energietransitie kan aantasten. Het verduurzamen
van de woningvoorraad en terugdringen van energiearmoede biedt daarentegen ook kansen
en kan met de juiste aanpak leiden tot verschillende sociaal-economische voordelen voor de
bewoner(s) en bijdragen aan het behalen van de bovengenoemde doelstellingen.

1.2 Opdrachtformulering
Gezien de bovenstaande situatie is het van groot belang dat er een effectieve en passende
aanpak wordt ontwikkeld voor het verduurzamen van de woningen en het terugdringen van
energiearmoede van de kwetsbare huishoudens. Ten behoeve van de bestrijding van
energiearmoede komt het Rijk in 2022 met een eenmalige financiële bijdrage voor
gemeenten die te maken hebben met energiearmoede. De bijbehorende uitdaging is om dit
geld goed te besteden en de voortgang te monitoren2. Aangezien de situatie per gemeente
en zelfs binnen de grenzen van gemeenten zeer kunnen verschillen, is maatwerk nodig.

2 Rijksoverheid (15-10-2021), 150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens.
1 Aedes, Aedes Magazine, editie 3-2021.
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De MRA Traineepool 6 heeft voor de MRA een tweeledige opdracht uitgevoerd, gedurende
drie maanden. Enerzijds heeft de traineepool gewerkt aan een overkoepelende MRA
opdracht en anderzijds worden er in drie gemeenten (Almere, Diemen en Zaanstad) gewerkt
aan de lokale context, waar de vraagstelling van de individuele gemeenten centraal staat.

1.2.1 Overkoepelende opdrachtformulering
Naast toenemende nationale en lokale aandacht voor energiearmoede is er binnen het
regionale samenwerkingsverband van de MRA ook steeds meer aandacht voor de
bestrijding van energiearmoede binnen de regio. In januari is er vanuit de MRA een leerkring
over energiearmoede van start gegaan. Verschillende gemeenten wisselen kennis en
ervaringen uit over de energiearmoede in hun eigen gemeenten. De leerkring bestaat naast
Almere uit Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Hoorn (niet-MRA), Lelystad en Zaanstad.

Aan de hand van de casuïstiek van drie gemeenten uit de leerkring ‘energiearmoede’ zal de
lokale problematiek uitgediept worden samen met onder andere de gemeenten. De scope
van de opdracht richt zich specifiek op de corporatiewoningen en de bewoners van deze
woningen. In gezamenlijkheid met deze verschillende stakeholders uit de lokale casus zal
gezocht worden naar mogelijke oplossingen. De oplossingen van de verschillende lokale
casussen worden vervolgens teruggebracht naar het regionale niveau van de MRA.
Hierdoor kunnen gemeenten binnen en buiten de leerkring, aan de hand van de ‘lessons
learned’ uit de verschillende casussen, verder geholpen worden met de transformatie
naar energiezuinige woningen in de bestrijding van energiearmoede.

1.2.2 Gemeente Almere opdrachtformulering
In de casus van Almere ligt de focus op locatie Almere-Haven; volgens de data van de
gemeente Almere is hier de energiearmoede het grootst. Binnen de casus is er in het proces
gewerkt met onderdelen van de Design Thinking methodiek (waarover meer in 3.1). De
stakeholders in deze casus zijn naast de gemeente Almere en de lokale bewoners, de
corporaties (GoedeStede, Ymere en de Alliantie), energiecoaches, het regionale
energieloket, samenwerkingspartners op het gebied van hulpverlening, de MRA en in
passieve vorm het Rijk.

De hoofdvraag binnen de casus Almere Haven is als volgt:
Welke maatregelen zijn specifiek voor Almere Haven het meest geschikt om in te zetten om
de transformatie naar energiezuinige woningen te versnellen en de energiearmoede terug te
dringen?

Hierbij is het narratief van de bewoners gebruikt om te zorgen dat maatregelen rondom de
aanpak van energiearmoede de juiste bewoners kan bereiken.

1.2.3 Opgeleverde producten
Voor de overkoepelende opdracht zijn de geleerde lessen uit de drie verschillende casussen
gevat in een praatplaat, om de opgedane kennis onder andere met de gemeenten uit de
leerkring te delen. De focus ligt op het delen van kennis en ervaringen, successen en
leermomenten.
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Voor de opdracht over de lokale casus van de gemeente Almere is dit adviesrapport voor
hen opgesteld. In dit adviesrapport wordt er een samenhangend pakket aan maatregelen
geadviseerd om energiearmoede in de context van Almere Haven het beste aan te pakken.

1.3 Opbouw van dit document
Dit adviesrapport bestaat uit een casusbeschrijving, waarin de scope en context, waarbij
onder andere aandacht is voor de stress-sensitieve dienstverlening (SSD) van de gemeente
Almere, van de casus. Ook de subvragen en het gewenste resultaat zijn uitgewerkt binnen
het hoofdstuk ‘casusbeschrijving’. In het derde hoofdstuk wordt het proces en de Design
Thinking methodiek toegelicht. In het vierde hoofdstuk worden de verschillende onderzochte
maatregelen genoemd, waarvan de bijbehorende voor- en nadelen worden besproken in de
bijlage (7.1). In het vijfde hoofdstuk is het uiteindelijke advies opgenomen, en worden de
maatregelen procesmatig uiteengezet. In het zesde hoofdstuk worden de afsluitende
opmerkingen over het advies, mogelijke vervolg maatregelen en de implicaties voor andere
delen van de gemeente Almere besproken.
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2. Casusbeschrijving Almere Haven

2.1 Scope van de opdracht

In het onderzoek wordt onderzocht op welke maatregelen de gemeente Almere het best kan
inzetten om de transformatie naar energiezuinige woningen te versnellen en de
energiearmoede terug te dringen onder de bewoners van gemeente Almere. Hieronder zijn
de afbakeningen van het projectgebied en de doelgroep beschreven.

2.1.1 Projectgebied

Er is gekozen om uit het onderzoek uit te voeren in Almere Haven, gezien de beperkende
tijdlijn van 3 maanden binnen deze opdracht. Door het projectgebied af te bakenen van de
gehele gemeente Almere naar Almere Haven, was het mogelijk om de lokale problematiek
uit te diepen en de perspectieven van de verschillende stakeholders in kaart te brengen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van de gemeente dat de energiearmoede in Almere Haven
het hevigst is in vergelijking tot de rest van Almere. Zo leden in 2018 minstens 936
huishoudens in Almere Haven aan energiearmoede3. Ook de woningen gaven aanleiding om
Almere Haven te selecteren als afgebakend projectgebied. Almere Haven bevat namelijk de
oudste woningen van Almere: het merendeel van de corporatiewoningen in Almere Haven
zijn gebouwd tussen 1976 en 19884. De woningen hebben in het uiterste geval in Almere
haven energielabels E tot G, maar dit gaat over minder dan 100 woningen.

2.1.2 Doelgroep

Binnen de nationale energietransitie en de verwante doelstellingen zijn er allerlei regelingen
opgesteld die huishoudens ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en het
terugdringen van energieverbruik. Voor iedere regeling staan weer andere doelgroepen
centraal. Voor dit onderzoek is gekozen om de aandacht expliciet te leggen op huurders van
corporatiewoningen in het projectgebied Almere Haven. Deze keuze is gemaakt omdat deze
groep een grotere kans heeft om last te ervaren van energiearmoede, omdat men vaker
beperkte middelen of mogelijkheden heeft om de woning te verduurzamen. Deels doordat
armoedeproblematiek een rol speelt en deels doordat zij voor grote aanpassingen van de
woning afhankelijk zijn van de woningcorporaties. Hierdoor bestaat het risico dat juist deze
groep hun woning niet (voldoende) kan verduurzamen en te kampen krijgt met een hoger
verbruik, waardoor zij bij stijgende energieprijzen dubbel onder druk worden gezet met
betrekking tot hun inkomen en bestaanszekerheid.

2.1.3 Sub-doelgroepen

Overkoepelend heeft de gehele doelgroep behoefte aan lastenverlichting op korte termijn.
Dit omdat maandelijkse voorschotbedragen moeilijk of niet te dragen zijn en er tevens wordt
gevreesd voor hoge eindafrekeningen. Maar ook komt uit gesprekken met bewoners,
hulpverleners en medewerkers van de gemeente en woningcorporaties naar voren dat niet

4 maps.amsterdam.nl
3 Peiljaar 2018 voor energietransitie – HEQ: Energierekening 8% of meer van inkomen
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iedere huurder van een corporatiewoning in Almere Haven hetzelfde is. Op basis van
interviews en input uit een co-creatie sessie (hierover meer in 3.2.2) met deze deelnemers
werden aandachtspunten genoemd om de doelgroep verder onder te verdelen in drie
sub-doelgroepen. Hoewel deze sub-doelgroepen elkaar kunnen overlappen of juist geen van
allen van toepassing zijn, geeft het verdieping aan de karakterisering van bewoners. Door
hier bewust van te zijn kan beleid rondom energiearmoede beter ingevuld worden op een
manier die deze sub-doelgroepen allemaal bedient en bereikt. Iedere sub-doelgroep wordt
geïntroduceerd aan de hand van geanonimiseerde en geparafraseerde citaten en de
uitgesproken kernbehoeften, om daarmee de stem van bewoners te laten horen en een
levendiger beeld te schetsen.

De eerste sub-doelgroep is de zogeheten minima huishoudens die moeten rondkomen van
een inkomen op of rond het sociaal minimum. De kernbehoeften van deze subgroep zijn de
directe kosten verlichting en mogelijkheden om minder te verbruiken in de komende
maanden om de eindafrekening ook betaalbaar te houden. Daarnaast kan de schaarste
waarmee zij te maken hebben leiden tot stress in het dagelijks leven, wat weer invloed kan
hebben op het denk- en doenvermogen. Daarmee kan in het beleid meer rekening worden
gehouden dankzij stress-sensitieve dienstverlening, uitvoerig beschreven in 2.2.3.

De tweede sub-doelgroep zijn bewoners die de bewoners met een migratieachtergrond en
bewoners die laaggeletterd zijn. Voor deze subgroep is het van belang dat er in eenvoudig
en helder Nederlands wordt gecommuniceerd. Schriftelijke communicatie voldoet daarom
idealiter aan een B1 niveau, waarbij de nadruk ligt op korte zinnen en simpel taalgebruik.
Daarnaast wordt aangeraden om informatie ook in meerdere talen aan te bieden, waarbij de
vraag om Engelse en Arabische vertaling als eersten naar voren kwamen. Ook visuele
communicatie kan in verschillende talen worden ondertiteld, inclusief in het Nederlands.
Daarnaast kan schriftelijke communicatie voor deze subgroep worden verrijkt met het
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gebruik van intuïtieve symbolen en pictogrammen om begrip van tekst te ondersteunen.

De derde sub-doelgroep zijn ouderen, bewoners die niet digivaardig zijn of bewoners die te
maken hebben met een beperking. Voor deze subgroep is het van belang om informatie niet
alleen digitaal toegankelijk te maken en aan te sluiten op bestaande communicatielijnen,
zoals de thuiszorg of de buurtkrant. Daarnaast vergt dit extra begeleiding voor handelingen
die digitaal moeten gebeuren, zoals het aanvragen van een voucher. Specifiek voor ouderen
en mensen met een beperking kan het installeren van energiebesparende maatregelen en
de daarbij benodigde fysieke inspanning een te grote opgave zijn, daarom is deze subgroep
gebaat bij ondersteuning bij het klussen.

2.2 Context

De problematiek binnen dit onderzoek is eerder beschreven in meerdere bestaande
beleidsstukken van de gemeente Almere, en ook op nationaal niveau is er essentiële context
op te halen. Binnen dit onderzoek staat de rijkssubsidie centraal, aangezien de gemeente
Almere deze direct wil inzetten om de maatregelen te financieren.

2.2.1 Beleid
De energiearmoede problematiek in Almere Haven hangt sterk samen met de algemene
armoede problematiek binnen Almere. Het is mede hierom van belang om de beleidsmatige
context en de bijbehorende gemeentelijke aanpak van de armoede en energiearmoede
problematiek in kaart te brengen.

Binnen de gemeente Almere is er veel aandacht voor armoedebestrijding. De meerjarige
inzet (2022-2026) op dit vlak staat beschreven in het overkoepelende beleidsplan Armoede,
Schulden en Participatie in Almere5. Hierin wordt expliciet aandacht besteed aan
energiearmoede als een van de grote opgaven.

Beleidsmatig wordt de samenwerking opgezocht tussen armoedebestrijding (SAW) en
energietransitie (SBL) en is er gezamenlijk een gemeente-breed plan van aanpak ontwikkeld
voor energiearmoede6. De focus ligt op het voorkomen dat energiearmoede verergert door
de energietransitie en daardoor de voortgang hiervan in gevaar brengt. Daarnaast ligt de
aandacht op instrumenten die behalve energiearmoede ook andere problematiek aanpakt.
Daarbij zijn specifieke doelen gezet voor de inzet van de Rijksmiddelen, zal gebruik gemaakt
worden van nationale definities en indicatoren van het TNO, is het streven energiearmoede

6 Plan van Aanpak Energiearmoede, Gemeente Almere, maart 2022

5 Doen wat werkt! , Gemeente Almere, beleidsplan Armoede, Schulden en Participatie (2022-2026)
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terug te brengen naar het niveau van peiljaar 2018 en moeten deze maatregelen
grotendeels uiterlijk voor Q4 2022 voltooid zijn.7 Het plan van aanpak geeft invulling aan de
door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, die hieronder in 2.2.2 staan vermeld.

2.2.2 Rijkssubsidies, regelingen en kortingen
Vanuit het Rijk lopen verschillende aan energiearmoede gerelateerde belastingkortingen,
subsidies en regelingen. Zo worden energiekosten voor alle huishoudens en MKB in
Nederland verlaagd aan de hand van een korting op de energiebelasting van zo’n €400 per
jaar en een verlaging van het BTW tarief op de energierekening van 21% naar 9%8.
Daarmee is er voor een hele brede groep gewerkt aan een verlichting van de lasten.
Daarnaast zijn er regelingen vanuit het Rijk waar gemeente Almere gebruik van kan maken.

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW)9 werd al €200
beschikbaar gesteld aan minima huishoudens ter compensatie van de sterk opgelopen
gasprijzen. Daarbovenop komt in maart 2022 nog eens €600 aan financiële compensatie.
Gemeente Almere heeft besloten deze tegemoetkoming van €800 per huishouden te
verdelen over drie doelgroepen. De eerste doelgroep is bijstandsgerechtigden die
automatisch de tegemoetkoming ontvangen op hun rekening. De tweede doelgroep is
mensen die werken, maar onvoldoende verdienen om rond te komen: zij kunnen de
compensatie aanvragen. De derde doelgroep is een verzameling van mensen die alsnog
moeilijk rondkomen, zoals mensen met een klein pensioen of mensen met voldoende
inkomen maar een hoge schuldenlast. Daarmee is deze tegemoetkoming puur een korte
termijn verlichting van de energiekosten voor de groepen die het hoogste risico lopen op
energiearmoede.

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) maakt gemeente Almere gebruik
van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)10. Deze regeling is bestemd
om vanuit de gemeente huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren om energie te
besparen in hun woning. Het doel van de regeling is tweeledig, het verminderen van
CO2-uitstoot en het verlagen van de woonlasten van huishoudens. De voorganger van deze
regeling nam in tegenstelling tot de RREW huurders nog niet mee als doelgroep. De
regeling stelt een voucher ter waarde van €90 beschikbaar aan 10.000 huishoudens
(waarvan in ieder geval 1.000 minima huishoudens). De vouchers zijn beschikbaar voor het
aanschaffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen (EEM) die de
eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie. Ook kan het worden ingezet voor het energiezuinig
(laten) inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen, of voor het (laten) geven van
algemeen of woning specifiek advies. Daarmee kan deze eenmalige regeling op de lange
termijn blijven zorgen voor enige verlaging van het energiegebruik en de gerelateerde
kosten. Wel moeten de activiteiten uiterlijk 31 juli 2022 afgerond zijn.

10 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew

9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/11/kamerebrief-aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/maatregelenpakket-om-gevolgen-stijgende-energieprijzen-en-aanhoude
nde-inflatie-te-verzachten#:~:text=Het%20kabinet%20wil%20de%20btw,jaar%20met%20ongeveer%20%E2%82%AC%20140.

7 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de SMART methode, zie Plan van Aanpak Energiearmoede, Gemeente Almere, maart
2022
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Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd in januari 2022 via de
SPUK-uitkering €1,38 miljoen beschikbaar gesteld om energiebesparende maatregelen te
stimuleren bij huishoudens met energiearmoede11. In maart 2022 is besloten om dat bedrag
te verdubbelen naar €2,76 miljoen. Als onderdeel van de SPUK-uitkering worden suggesties
gedaan rondom besparende maatregelen en het gebruik van bestaande netwerken van
(energiebesparende) partners. Daarmee kan ook deze eenmalige regeling op de lange
termijn blijven zorgen voor enige verlaging van het energiegebruik en de gerelateerde
kosten, maar is er meer bestedingsruimte voor eigen invulling vanuit de gemeente. Wel
mogen maximaal 15% van de beschikbare gelden (€414.000 euro) worden gebruikt voor
overheadkosten en moeten de gelden voor de winter van 2022 verdeeld worden.

Hierbij is het van belang dat de verschillende regelingen communicatief en inhoudelijk op
elkaar zijn afgestemd en daarbij gebruik te maken van bestaande netwerken en
partnerorganisaties. Bij het opstellen van deze subsidies en regelingen zijn meerdere
partners betrokken, waaronder de woningcorporaties Goede Stede, de Alliantie en Ymere,
de energiecoaches, de Klimaatroute, het EEF, de vrijwilligerscentrale VMCA, de Schoor, het
Regionaal Energieloket, de Groene Reus en de NMF. Omdat er veel mogelijke maatregelen
zijn om de rijkssubsidies en regelingen voor in te zetten is het een zoektocht naar welke
maatregelen het meest effectief, financieel haalbaar en uitvoerbaar zijn. Daarom draagt
voorgaand onderzoek en dit advies bij aan een verdere invulling.

2.2.3 Stress-Sensitieve Dienstverlening
Geldproblemen zorgen voor stress en die stress heeft effect op je dagelijks handelen12, dus
daar moeten we als overheid rekening mee houden. Dat is het basisprincipe achter
stress-sensitieve dienstverlening (SSD), een leertraject dat loopt binnen de gemeente en
waarvan gebruik zal worden gemaakt in de aanpak van energiearmoede. Uit onderzoek blijkt
dat iemand die chronische stress ervaart, door bijvoorbeeld problematische schulden,
beperkt gebruik kan maken van de denk- en regulatiefuncties van het brein13. Dit kan leiden
tot moeite met plannen, een aangetast werkgeheugen, het lastig kunnen reguleren van
emoties, moeite om in actie te komen, om aandacht vast te houden en om door te zetten.
Daardoor blijft deze groep vaak in de ‘overlevingsstand’ staan, wat extra belemmerend is op
de weg om uit de schulden en aanverwante problematiek te komen.

Dit heeft ook belangrijke implicaties voor het tegengaan van energiearmoede, waarbij veel
aanpakken op meerdere momenten een groot beroep doen op de zelfredzaamheid van
bewoners. De meest kwetsbare groep – minima gezinnen in slecht geïsoleerde huizen – zou
het meest profijt moeten hebben van een aanpak omtrent energiearmoede, maar loopt juist
groot risico om naast het net te vissen. In veel gevallen is het namelijk nodig dat de bewoner
zelf in actie komt voor aanvragen, zelf aan de slag gaat met energiebesparende middelen en
dat gezamenlijk tot een geslaagd (en kostenbesparend) einde brengt.

13

https://books.google.nl/books/about/Stress_sensitief_werken_in_het_sociaal_d.html?id=RADMDwAAQBAJ&source=kp_book_
description&redir_esc=y

12 https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd

11

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/150-miljoen-euro-voor-aanpak-energiearmoede-kwetsbare-huishoudens
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Als professional zijn er gelukkig manieren om meer rekening te houden met de effecten van
chronische stress op bewoners die met energiearmoede kampen. Daarbij is het van belang
dat tijdens contact aandacht wordt gericht op drie psychologische basisbehoeften. Dit zijn (1)
autonomie: de behoefte om zelf keuzes te kunnen maken; (2) betrokkenheid: de behoefte
om je verbonden te voelen met anderen; en (3) competentie: de behoefte om je kundig en
bekwaam te voelen. Deze psychologische basisbehoeften vormen idealiter de basis van
zowel geschreven communicatie als gespreksvoering tussen professionals en bewoners. In
gespreksvoering kunnen daarnaast technieken worden toegepast rondom empatisch
luisteren en het ontlokken van reflectie en motivatie ter bevordering van
gedragsverandering. Om dat te bewerkstelligen gaat aandacht uit naar het vormgeven van
de wil (de wens en beweegredenen) en de weg (het plan) van bewoners.14

Dit gedachtegoed zal een rol spelen in de vormgeving en invulling van de
communicatiemiddelen die gebruikt zullen worden bij de aanpak van energiearmoede.
Daarnaast zal ook op andere contactmomenten gebruik kunnen worden gemaakt van de
gesprekstechnieken en verbeterde schriftelijke communicatie. In het bijzonder gericht op de
groep die naast energiearmoede al veel op hun bord heeft liggen.

14

https://books.google.nl/books/about/Stress_sensitief_werken_in_het_sociaal_d.html?id=RADMDwAAQBAJ&source=kp_book_
description&redir_esc=y
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3. Procesbeschrijving- Design Thinking

3.1 Design thinking methodiek
In dit project is gewerkt met een methodiek genaamd Design Thinking (DT). DT is een
methode die ingezet wordt om complexe vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld
energiearmoede.15 Een dergelijk probleem wordt gekenmerkt door zijn complexiteit,
verschillende belangen en meerdere stakeholders, waardoor een passende oplossing niet
direct voor de hand ligt. De DT methode is een methode die iteratief werkt door meerdere
malen resultaten van onderzoeken, testen en creatieve sessies bij elkaar te brengen om zo
tot vernieuwende, en vooral passende oplossingen te komen.

De DT methodiek bestaat uit 5 fases die (meerdere malen) doorlopen worden. Deze fases
zijn: Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Elke fase heeft zijn eigen doelstelling en
invulling gekregen binnen dit onderzoek.

3.2 Processtappen
De bovenstaande DT fases vormde de basis voor het proces en vormde de onderstaande
processtappen. Per processtap is de invulling van de DT fase toegelicht. Als groep hebben
wij voor het eerst de DT methode gebruikt. In en relatief korte tijd hebben wij keuzes moeten
maken waar normaliter meer tijd voor nodig is om degelijk onderzoek, testen en iteraties te
doorlopen. Deze stappen hebben we niet kunnen uitvoeren vanwege de gelimiteerde tijd
waardoor we gedwongen werden om bepaalde methodische concessies te doen.

3.2.1 Empathize en define fase: deskresearch en kwalitatieve interviews
De Empathize fase richt zich op het inzichtelijk krijgen van de context en perspectieven
rondom het vraagstuk. Het doel van deze fase is het comfortabel worden met het onderwerp
door het uitvoeren van desk- en fieldresearch. De deskresearch heeft ertoe geleid dat het
vraagstuk verder is gedefinieerd en afgebakend. Tevens vormde de deskresearch de basis
voor de interviews. In samenspraak met de gemeente werden verschillende stakeholders
geselecteerd om te interviewen. In de bijlage zijn de interviewlijsten voor elke stakeholder
opgenomen. De opzet van de interviews was gericht op het ophalen van kwalitatieve input
ten behoeve van het vraagstuk. Om tot deze kwalitatieve input te komen zijn meerdere
beleidsadviseurs van verschillende gemeentelijk afdelingen, medewerkers van
woningcorporaties, hulpverleners, energiecoaches en bewoners geïnterviewd. Zij gaven
onder andere inzicht over hoe energiearmoede zich in de praktijk manifesteert. Ook kwam er
inzicht in welke rollen, verantwoordelijkheden en bestaande interventies verschillende
stakeholders hebben.

In de define fase staat het definiëren van het (daadwerkelijke) probleem centraal. Vanuit de
empathize fase worden de opgedane inzichten bijgehouden en in deze fase verder
onderzocht. Door het probleem in de casus zo goed mogelijk te definiëren en de
bijbehorende context in kaart brengen kan er toegewerkt worden naar passende
oplossingen door middel van de volgende fases.

15 https://designthinkingworkshop.nl/design-thinking-methode/
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3.2.2 Ideate fase: co-creatie sessie
De Ideate fase richt zich op het bedenken van oplossingen. Het bedenken van oplossingen
is door middel van een co-creatie sessie gedaan. Bij deze sessie waren verschillende
stakeholders aanwezig en is er binnen twee groepen gezamenlijk nagedacht over een aantal
potentiële maatregelen en randvoorwaarden om beter aan te sluiten op de behoeftes van
bewoners in Almere Haven. Deze maatregelen zijn geselecteerd aan de hand van de input
van de deskresearch en de meerdere interviews met stakeholders.

De sessie bestond uit drie verschillende rondes; binnen de rondes werd toegewerkt naar
een plan van aanpak voor elke subgroep met stakeholders. Voor de eerste en tweede ronde
werden één of meerdere sheets ingevuld door de groepen (deze sheets zijn te vinden in
bijlage 8.3). Ook de uitgewerkte resultaten van de co-creatie sessie zijn in de bijlage
opgenomen. De drie rondes zagen er als volgt uit:

1. Door middel van een stakeholder map introduceerde de deelnemers elkaar. Hierdoor
leerde men ieders rol kennen en te reflecteren op de eigen rol in het vraagstuk.

2. De tweede ronde bestond uit het brainstormen over maatregelen en mogelijke
aanpassingen om beter te laten aansluiten op de behoeftes van bewoners.

a. Maatregel 1: Delen van bespaartips t.b.v. gedragsverandering.
b. Maatregel 2: Vouchers om energiebesparende producten te kopen.
c. Maatregel 3: Fixbrigade voor kleine/middelgrote aanpassingen in de woning.

Het proces van elke maatregel werd samen doorlopen, hierdoor werden knelpunten,
belangrijke relaties en informatiestromen inzichtelijk voor alle stakeholders.

3. Met het inzichtelijk hebben van de knelpunten en processtappen werd de sessie
afgerond met het maken van een plan van aanpak. Het doel hiervan was het
nadenken over de integraliteit van de maatregelen, om zo de verschillende ideeën en
inzichten, als resultaat van de co-creatie, bij elkaar te brengen.

3.2.3 Prototype en test fase: uitwerking tussenpresentatie en eindadvies
Met de bevindingen uit de co-creatie sessie en de voorgaande fases, zijn de eerste
oplossingsrichtingen uitgewerkt. De kansrijke maatregelen zijn in deze fase benoemd en in
de context van de casus bekeken. In de testfase werden de eerste oplossingsrichtingen
theoretisch getest door middel van de tussenpresentaties. Bij de centrale tussenpresentatie
werd de eerste uitwerking gepresenteerd aan de opdrachtgevers bij het MRA-bureau en de
andere projectgroepen. Kort erna werd de presentatie ook gegeven aan de gemeente
Almere. Het definitieve advies is geschreven in samenwerking met de gemeente Almere. De
toetsing van het adviesrapport gebeurde door een iteratieve samenwerking met de
gemeente Almere. Het vervolg kan door de gemeente Almere zelf vormgegeven worden.
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4. Onderzochte maatregelen
4.1 Selectiecriteria

Vanuit verschillende hoeken worden maatregelen tegen energiearmoede opgesteld en
gevormd. Om sturing te geven aan het onderzoek zijn er enkele selectiecriteria opgesteld en
tijdens de deskresearch gebruikt om tot een eerste selectie te komen. Maatregelen die
tenminste aan twee van de onderstaande selectiecriteria voldoet zijn meegenomen in het
onderzoek. Deze maatregelen zijn aangevuld door maatregelen die aangedragen zijn in de
interviews of co-creatie sessie door een directe stakeholder. Deze stakeholders zijn bekend
met de lokale problematiek en kansen van energiearmoede in Almere Haven en bieden allen
een uniek en relevant perspectief.

De opgestelde selectiecriteria:

● De maatregelen moeten het energiegebruik en de energierekening verlagen:
○ De maatregelen moeten het energieverbruik verminderen. Dit levert ook bij

stijgende  energieprijzen nog steeds een relatief lagere energierekening.
○ De maatregelen moeten als direct gevolg hebben dat de energierekening

wordt verlaagd.
● De maatregelen moeten op korte termijn uitgevoerd kunnen worden:

○ De omvang, in aantallen en gradatie, van energiearmoede is in de afgelopen
maanden toegenomen door ondere andere de stijgende energieprijzen.
Daarnaast neemt het gasgebruik in de wintermaanden toe en manifesteert
energiearmoede zich dan heviger in vergelijking met de andere jaargetijden.
Maatregelen die energiearmoede verminderen en op korte termijn
geïmplementeerd kunnen worden zijn daardoor wenselijk.

● De maatregelen moeten binnen de invloedsfeer van de gemeente liggen:
○ In eerste instantie van de gemeente zelf.
○ In tweede instantie met de ondersteuning van de woningcorporaties,

(aanvullende) hulpverlening en andere samenwerkpartners op dit thema.
○ De maatregelen moeten financieel haalbaar zijn binnen de rijkssubsidie van

2,76 miljoen die de gemeente Almere ontvangt voor heel Almere, rekening
houdend met het limiet op overheadkosten.

● De maatregelen zijn complementair aan bestaande regelingen en maatregelen:
○ De maatregelen moeten de bestaande maatregelen tegen energiearmoede

van de gemeente Almere niet in de weg staan, maar juist een aanvulling zijn
op deze bestaande maatregelen. De gemeente Almere heeft enkele
maatregelen lopen; cadeaubonnen actie voor minima, regionale energieloket
en vrijwillige energiecoaches.

○ De maatregelen moeten in lijn zijn met de context van het bestaande
gemeentelijke beleid dat gericht is op energiearmoede en armoede in Almere
Haven.
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4.2 Onderzochte maatregelen

De volgende maatregelen zijn onderzocht, de toelichting voor elke maatregel staan in bijlage
7.1. De maatregelen zijn gecategoriseerd naar soort maatregel.

Informatievoorziening om te kunnen besparen

● Flyers met bespaartips.
● Filmpjes met met bespaartips.
● Voorlichting over hoe de energierekening werkt.
● Algemeen (fysiek) informatiepunt voor bewoners.

Inzetten op gericht persoonlijk advies van energiecoaches
● Energiecoaches uitbreiden.
● Energiecoaches actief borgen binnen de organisatie.

Verduurzamen van de woning door energiebesparende producten
● Vouchers om energiebesparende producten te kopen.
● Aanvullende acties om te zorgen dat vouchers bij de juiste doelgroepen komen.
● Inbouwen van herinneringen.
● Het aanbieden van boxen met een aantal vaste energiebesparende producten.
● Het opzetten van een witgoedregeling.

Verduurzamen van woningen door derden
● Het opzetten van een Fixbrigade.
● Het versnellen van grootschalig verduurzamen van corporatiewoningen.

a 18



5. Advies maatregelenpakket
Het advies bestaat uit een maatregelenpakket dat mede is gevormd aan de hand van een
aantal uitgangspunten. Vervolgens worden de maatregelen een voor een besproken. Daarna
worden enkele randvoorwaarden besproken die ervoor zorgen dat de maatregelen en het
gehele pakket complementair gebruikt wordt.

5.1 Uitgangspunten
Om tot een passend maatregelenpakket te komen is er rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten:

● De maatregelen moeten het energieverbruik verlagen.
○ Door verbruik te verminderen zullen de totale kosten lager zijn dan bij

hetzelfde verbruik. Vanuit de doelgroepen is een grote roep om de kosten te
verlagen, daarom is dit de primaire behoefte.

● De kosten voor het maatregelenpakket dienen (geheel) gedekt te kunnen worden
met de SPUK-gelden van het Rijk en binnen diens criteria vallen.

○ De bijdrage vanuit het Rijk voor de gemeente Almere bedraagt 2,76 miljoen
euro. De ambtelijke overheadkosten dienen beperkt te worden en de
volledige bijdrage moet voor de winter gebruikt zijn.

● De maatregelen dienen op korte termijn operationeel te zijn.
○ Door de stijgende energieprijzen groeit energiearmoede niet alleen in

aantallen, maar ook in ernst en urgentie. Om voor de volgende winter (waarin
energieverbruik hoger is) te zorgen voor verlichting, moeten de maatregelen
op korte termijn uitvoerbaar zijn.

● De maatregelen moeten passen bij de sociale context.
○ Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de behoeften en belangen van de

bewoners van corporatiewoningen in Almere Haven.
○ Waarbij rekening wordt gehouden met de sub-doelgroepen en toepassingen

worden gezocht voor het gedachtegoed van stress-sensitieve dienstverlening.
● De maatregelen moeten aansluiten op de bestaande maatregelen.

○ Vanuit de gemeente zijn verschillende maatregelen, onder andere eenmalige,
kosten verlichting voor minima, opgesteld. De nieuwe maatregelen moeten,
waar mogelijk, de bestaande maatregelen complementeren.

5.2 Maatregelenpakket
Uit het onderzoek en de co-creatie sessie is gebleken dat er kracht zit in het stapelen van
complementaire maatregelen. Een integraal maatregelenpakket zorgt voor het grootste
succes.

5.2.1 Bespaartips delen
In het kader van laaghangend fruit kunnen kleine aanpassingen in gedrag een grote invloed
hebben op het energieverbruik en daarmee de energiekosten. Denk daarbij aan de
verwarming op 19 graden zetten en ‘s nachts uitzetten, korter douchen, lampen uitdoen in
kamers waar je niet bent, apparaten niet op standby laten staan, enzovoorts. Hierbij is de
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grootste vraag hoe tips de bewoners bereiken en zullen bewoners dan ook aangezet worden
om hun gedrag daadwerkelijk te veranderen.

In dit advies worden concrete acties aangedragen om de maatregelen stapsgewijs uit te
voeren en worden contactmomenten met bewoners (touchpoints) in kaart gebracht. In het
onderstaande figuur is het contact van bewoners en de processtappen in de actieblokken
weergegeven. De genummerde acties worden onder de figuur toegelicht.

Procesbeschrijving Bespaartips

1. Niet iedere tip bespaart evenveel en de flyer moet kort en bondig om overzichtelijk te
blijven, zo gaven bewoners aan. Daarom ik het belangrijk om te onderzoeken welke
bespaartips in gedrag het verbruik het meest verlagen. Daarover is informatie
bekend bij de energiecoaches en dient de informatie uit de flyer van het Energieloket
Flevoland als input.

2. Door middel van een inclusieve flyer kan men op een laagdrempelige manier kennis
nemen van de energiebesparende tips. Hierbij is het van belang dat de flyer
gepubliceerd wordt in verschillende talen om zo aansluiting te vinden bij meer
bewoners. De flyer zal verder door middel van pictogrammen ook helder zijn voor
bewoners die minder taalvaardig zijn. Omdat geldstress de focus op de lange termijn
in de weg kan zitten, helpt het als de besparing in euro’s duidelijk naar voren komt.
Daarnaast zouden korte filmpjes gemaakt kunnen worden of op youtube gevonden
kunnen worden waarin tips verder worden uitgelegd.

3. Geen van de maatregelen staat geheel los van de rest, de kracht van een aanpak
van energiearmoede zit hem in het verbinden van de maatregelen. Daarom is het
van belang om een centraal informatiepunt, een webpagina, met doorverwijzing naar
de verschillende maatregelen. Zo kan de bestaande webpagina over
energietoeslag16 verder uitgebreid en makkelijker vindbaar gemaakt worden. Hier zou
onderaan de flyer naartoe verwezen kunnen worden en op de webpagina kan een

16 https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/gemeentelijke-energietoeslag-voor-lagere-inkomens

a 20

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almere.nl%2Fwerken%2Frondkomen-met-een-laag-inkomen%2Fgemeentelijke-energietoeslag-voor-lagere-inkomens&data=04%7C01%7Cppos%40almere.nl%7C07b6a4442005432abcf208da1899e6a1%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637849346530695847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUqEfaBrly%2BBwRU27WCe3KiocC6sckSe9oO4iIBg6lo%3D&reserved=0


digitale versie van de flyer worden geplaatst. Omdat niet iedereen digivaardig is, kan
een fysiek contact moment dezelfde functie hebben, zoals een energiecoach of bij de
Groene Karavaan.

4. In de communicatie hebben alle stakeholders een rol te spelen. Zo kunnen de
woningcorporaties de flyer meenemen in hun nieuwsbrieven en de flyers in
gemeenschappelijke ruimtes neerleggen. De communicatieafdeling van Gemeente
Almere heeft aangegeven advertenties en berichten te kunnen plaatsen over de flyer,
op sociale media, de website en in de buurtkrant om op die manier veel verschillende
bewoners te bereiken. Het wijkcentrum heeft de flyers liggen en bij inloopspreekuren
van het wijkteam en andere hulpverleners worden deze proactief uitgedeeld en wordt
gevraagd naar energiekosten problematiek. Energiecoaches hebben de flyers bij zich
en geven extra uitleg aan wie dat nodig heeft, er wordt ook naar hen doorverwezen
in de flyer en op de webpagina.

5. Uit gesprekken kwam naar voren dat een keer een flyer voorbij zien komen vaak niet
voldoet, daarom is het van belang om gedurende de komende maanden dezelfde
communicatieacties te blijven herhalen om kans van slagen te vergroten.
Voorlichting en daarmee bewustwording over hoe de energieverbruik werkt, kan in
potentie zorgen voor lagere energiekosten doordat er meer inzicht komt in het
verband tussen kosten en werkelijk verbruik. Tevens kan dit op de korte termijn
uitgevoerd worden en relatief laagdrempelig worden toegepast.

5.2.2 Vouchers
De vouchers zijn bedoeld om de bewoners te helpen die het het meest nodig hebben. Met
behulp van kleine energiebesparende maatregelen in en rondom het huis kan al een groot
verschil gemaakt worden. Hiervoor dient de gemeente niet alleen budget beschikbaar te
stellen waarmee dergelijke producten aangeschaft kunnen worden, maar komt ook een stuk
communicatie en begeleiding kijken. Een deel van de vouchers is bedoeld voor kwetsbare
doelgroepen, mede hierdoor dient in de communicatie extra rekening gehouden te worden
met laaggeletterden, ouderen, digibeten en licht verstandelijk gehandicapten. Als gemeente
dient nagedacht te worden over hoe deze voucher uit te reiken en deze doelgroepen verder
te begeleiden in alle stappen van het proces (aanvraag, verzilveren, installeren).

Voor alle bewoners dient de communicatie en de te zetten stappen laagdrempelig te zijn. Uit
het onderzoek is ook gebleken dat het inbouwen van reminders gedurende het proces gaat
helpen bij het verhogen van de effectiviteit van de vouchers. Zo kan na het aanvragen van
de voucher, aanschaffen en bezorgen van producten een korte reminder gestuurd worden.
In deze reminder kan verwezen worden naar de Fixbrigade om zo de drempel tot installatie
van producten te verlagen.

In het onderstaande figuur is het contact van bewoners en de processtappen in de
actieblokken weergegeven. De genummerde acties worden onder de figuur toegelicht.
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Procesbeschrijving Vouchers

1. Zorg dat het proces achter de schermen volledig is ingericht en hier de kans op
fouten zo klein mogelijk is.

2. Bekend is dat de vouchers het meest effectief zijn voor de doelgroep die het lastigst
te bereiken is. Mede hierom is het belangrijk dat ingezet wordt op veel verschillende
kanalen om zo tot de woonkamers van Almere Haven te komen. Denk hierbij aan de
gebruikelijke kanalen zoals: een brief, email of de websites van andere organisaties;
maar neem hierin ook de lokale (buurt) kanalen mee, energiecoaches, hulpverleners
in de wijk en buurtcentra.

3. Het uitreiken van de vouchers en het proces van aanvragen dient zeer laagdrempelig
te zijn. Omdat niet iedereen digivaardig is, dient dit zowel online als offline (lokaal) te
kunnen, bijvoorbeeld onder begeleiding van een hulpverlener in het buurtcentrum.

4. Een vervolgstap zou zijn dat energiecoaches of vrijwilligers zich beschikbaar stellen
om te ondersteunen of advies te geven in het keuzeproces. In samenspraak met de
bouwmarkten kan een kort overzicht aangeleverd kunnen worden van beschikbare
energiemaatregelen. Hierdoor kunnen bewoners makkelijker de juiste producten
kiezen. Mocht het lastig blijven om een juiste keuze te maken dan moet
doorverwezen worden naar een gepersonaliseerd advies van een energiecoach of
dergelijke.

5. Als blijkt dat een voucher langere tijd geleden is aangevraagd maar nog geen
verzilvering heeft plaatsgevonden, dan wordt aangeraden hier een herinnering voor
te sturen. Het is belangrijk ook dit via verschillende kanalen wordt gedaan en
wederom een verwijzing wordt gemaakt naar de beschikbare hulpbronnen
(energiecoaches, website, buurtcentra).

6. Indien de voucher nog niet is besteed en daarnaast een aanvraag tot hulp is
ingediend, dan moeten hiervoor adviseurs (in de vorm van bijvoorbeeld
energiecoaches) beschikbaar zijn.

7. Een herinnering die in alle gevallen verstuurd kan worden kan beginnen met een
bedankje voor het aanvragen van de voucher, met daaronder een vriendelijke
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reminder na te gaan of alle maatregelen zijn geïnstalleerd. Indien dit nog niet het
geval is kan doorverwezen worden naar de Fixbrigade die kan helpen bij verdere
installatie van de maatregelen. Op die manier kan ook gemonitord worden.

5.2.3 Energiecoaches
Deze vierde maatregel uit het pakket bestaat al langere tijd, de energiecoach. Een
energiecoach is een vrijwilliger die op aanvraag van bewoners een advies geeft bij mensen
thuis over verduurzaming en energieverbruik. In de huidige vorm gaat het dan over kleine
energiebesparende tips en maatregelen die bewoners kunnen uitvoeren. Er zijn meerdere
acties bedacht om de energiecoaches een prominentere rol te geven in het geheel van
maatregelen en ondersteuning, waarin zij bijdragen aan de integraliteit van het
maatregelenpakket.

In het onderstaande figuur is het contact van bewoners en de processtappen in de
actieblokken weergegeven. De genummerde acties worden onder de figuur toegelicht.

Procesbeschrijving Energiecoaches

1. De communicatie over de mogelijkheden en kennis van energiecoaches wordt breed
gecommuniceerd via verschillende kanalen. De energiecoaches hebben een grote
rol in het waarborgen van de integraliteit, omdat via websites, flyers en vanuit
corporaties verwezen kan worden naar de energiecoaches en andersom de
energiecoaches mensen kunnen doorverwijzen naar andere maatregelen.

2. Er is voldoende capaciteit nodig om aan de vraag naar energiecoaches te voldoen.
Er bestaat een risico, met het hebben van te weinig vrijwilligers, dat er niet voldaan
kan worden aan de hulpvraag nadat deze breed gecommuniceerd is. Dat kan
verholpen worden door meer vrijwilligers te werven of het werk van vrijwilligers te
verlichten door de afspraken door de gemeente in te laten plannen zodat er meer tijd
vrijkomt voor huisbezoek. Op termijn kan ervoor gekozen worden de energiecoaches
verder te borgen binnen de organisatie, door bijvoorbeeld te kijken naar
vergoedingen, inhuur of een rol met meer verantwoordelijkheden binnen de
gemeente.
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3. Om de taken van een energiecoach op een correcte manier uit te voeren dient elke
energiecoach voldoende kennis te hebben over de mogelijkheden en maatregelen
binnen de gemeente, het opstellen van een advies, het uitvoeren van een
warmtescan en een stress-sensitieve benadering van bewoners. Door de kennis van
alle maatregelen kan de energiecoach een sleutelrol aannemen. Daarnaast hebben
bewoners aangegeven vaak liever 1-op-1 contact te hebben, waarbij meteen ook
meer maatwerk geleverd kan worden dat past bij de woning en wensen van de
bewoner. Verder kunnen de energiecoaches doorverwijzen naar de Fixbrigade
wanneer de praktische hulpvraag bij installatie groter is.

4. Een belangrijk onderdeel van elk proces is het naleven van een bepaald
kwaliteitsniveau en het leveren van de juiste nazorg. De groep energiecoaches staan
het dichts bij deze doelgroepen en kunnen hierin het meest voor hen betekenen door
stress sensitief te werk te gaan. Zij zullen in samenwerking met de gemeente zich
ook verantwoordelijk moeten voelen voor het laten slagen van de maatregelen en
blijven reflecteren op eigen handelen. Hierbij is wederzijdse kennisuitwisseling
belangrijk, waarbij de energiecoaches kunnen vertellen waar bewoners tegenaan
lopen, waar zij kansen zien en welke verdere ondersteuning van de gemeente
daarvoor nodig is.

5.2.4 Fixbrigade
De Fixbrigade bestaat om bewoners te helpen met het realiseren van klusjes die helpen om
energie te besparen. De Fixbrigade komt bij mensen langs om te inventariseren welke kleine
energiemaatregelen mogelijk zijn voor de woning om dit vervolgens ook werkelijk te
realiseren. De aanpassingen kunnen bestaan uit het plaatsen van radiatorfolie, dicht kitten
van kieren rondom kozijnen en het plaatsen van tochtstrips. Het opzetten van een
Fixbrigade en het bereiken van een degelijke schaal is niet eenvoudig en kent hoge
opstartkosten. Echter zijn er mogelijkheden om met de behulp van verschillende
stakeholders de uitrol van de Fixbrigade te versnellen en kosten te drukken. Zo kunnen
afspraken gemaakt worden over het te plaatsen materiaal. Deze woningen – die nog voor
verbetering vatbaar zijn – zijn binnen Almere Haven voornamelijk van de woningcorporaties.
Zij kunnen investeren in de te plaatsen materialen, aangezien hiermee hun bezit een stukje
duurzamer en betaalbaarder wordt.

Naast materiaal zijn de fixers zelf een essentieel onderdeel van deze maatregel. De fixers
kunnen vanuit verschillende doelgroepen geworven worden zoals: vrijwilligers, MBO
studenten, mensen uit reintegratietrajecten en leerwerktrajecten. Hierbij kan dan naast de
opgaven rondom energiearmoede en verduurzaming ook een slag geslagen worden voor
doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk is wel dat deze fixers onder
begeleiding van een ervaren hoofd-fixer met ervaring aan de slag gaan. De gemeente kan
administratief ondersteunen bij het maken van afspraken en de verslaglegging van het
uitgevoerde werk per wijk of woning. Zo houdt de gemeente regie op de Fixbrigade en
overzicht op de voortgang.

In het onderstaande figuur is het contact van bewoners en de processtappen in de
actieblokken weergegeven. De genummerde acties worden onder de figuur toegelicht.
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Procesbeschrijving Fixbrigade

1. Voor de uitwerking van de Fixbrigade en eventuele afspraken met stakeholders is
vervolgonderzoek nodig. Hierbij moeten kosten, de scope (‘wat doet de Fixbrigade
wel en wat niet?’) en de benodigde schaal (‘hoeveel capaciteit willen/kunnen we
realiseren?’) van de Fixbrigade verder uitgediept worden.

2. Als de schaal & scope bepaald zijn kan worden ingezet op werving en organisatie
van de Fixbrigade.

3. Zodra de contouren van de Fixbrigade bekend zijn, kan het worden gecommuniceerd
met bewoners, energieambassadeurs/coaches, en alle andere relevante
betrokkenen.

4. De Fixbrigade wordt benaderd door bewoners (direct, of via andere kanalen) voor
een telefonische intake. Hier wordt besproken hoe ze van dienst kunnen zijn.

5. Er wordt een afspraak gemaakt om langs te komen, zodat de werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd.

6. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om een follow-up in te plannen, om te
bevestigen dat de ingreep van de Fixbrigade effectief is geweest, of voor nazorg en
andere vragen.

5.2.5 Groene Karavaan
De bestaande groene karavaan fungeert in deze maatregel als fysiek informatie- en
contactpunt, door de karavaan in te zetten als een mobiele ‘pop-up’ store kan de informatie
persoonlijk verstrekt worden in de wijken op wisselende plekken. Vanuit deze plek wordt
vervolgens informatie verstrekt over energiebesparende middelen, apparatuur en
maatregelen. De karavaan kan ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van vouchers en
bij het maken van afspraken met energiecoach of de inzet van de Fixbrigade. De Karavaan
functioneert als een mobiel loket en kan worden bemand door energiecoaches, vrijwilligers
uit de buurt, studenten, en eventueel betrokken medewerkers van de gemeente: door én
voor de buurt. Op deze manier wordt de effectiviteit van de eerder beschreven maatregelen
verhoogd, en worden meer mensen bereikt door de persoonlijke communicatie.
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Bron: www.degroenekaravaan.nl

De Groene Karavaan bestaat al een langere tijd. Helaas is vanwege Covid-19 is het busje
alleen nog zelden ingezet. Nu, met het versoepelen en zelfs wegvallen van de
Covid-maatregelen, de zomer op komst, en de huidige urgentie van het thema
energiearmoede, zou dit de juiste timing zijn om weer met het busje het ‘dorp’ Almere Haven
in te gaan. Zeker met voldoende vrijwilligers uit de buurt, kan vanwege de toegankelijkheid
een hoop mensen geholpen worden om duurzamer te leven én een lagere energierekening
te realiseren. Door systematisch de verschillende wijken en veelbezochte plekken
daarbinnen af te gaan (de wijkaanpak) - en dit ook zo goed mogelijk te communiceren - kan
juist de doelgroep die door vele andere communicatiekanalen niet bereikt wordt, wellicht
toch gevonden worden. Om verkeerde aannames en bekende valkuilen te voorkomen, wordt
er specifiek ingezet op het maken van afspraken of andere vormen van follow-up, zodat de
eerste stappen naar een lagere energierekening direct samen gezet kunnen worden.
In het onderstaande figuur is het contact van bewoners en de processtappen in de
actieblokken weergegeven. De genummerde acties worden onder de figuur toegelicht.

Procesbeschrijving Groene Karavaan

1. Als eerste is het belangrijk dat de obstakels om de Karavaan in gebruik te nemen
worden weggenomen. Een van deze obstakels is de vergunning, die in orde moet
zijn.
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2. Zonder mensen die zich willen inzetten voor dit initiatief, wordt het een lastig verhaal:
het is daarom van essentieel belang om goed contact te onderhouden met
vrijwilligers en andere betrokkenen.

3. Als de lichten op groen staan en er voldoende mensen inzetbaar zijn, kan het
wijk-rooster gemaakt worden om te bepalenwanneer de Karavaan waar zal staan.
Door te beginnen in het centrum van Almere Haven zullen veel inwoners in de
beginperiode al bekend raken met de Karavaan, zodat de mond-op-mond ‘reclame’
al vroeg begint te circuleren. Het verdere rooster kan ook mede-bepaald worden door
de beschikbaarheid van vrijwilligers in de desbetreffende wijken.

4. Zodra het rooster bekend is, kan het via verschillende kanalen zoveel mogelijk
gecommuniceerd worden met de bewoners van de wijk. Denk hierbij aan de eerder
genoemde aandachtspunten bij communicatie.

5. De Karavaan moet worden uitgerust met de juiste informatie, middelen & materialen
om aan bewoners te kunnen uitleggen en laten zien op welke manieren energie (en
kosten) bespaard kunnen worden. Daarna is het zo ver: de Karavaan kan de wijk in!

6. De focus van de Karavaan ligt op informeren, maar ook specifiek op het maken van
vervolgafspraken; met een energiecoach, de Fixbrigade of misschien simpelweg
door het inplannen van een geheugensteun om te checken of het de bewoner gelukt
is om de bespaartips of energiebesparende middelen toe te passen. Door direct een
afspraak te maken wordt de eerste stap samen gezet.

5.3 Randvoorwaarden
Onafhankelijk van op welke maatregel(len) wordt ingezet is er een aantal randvoorwaarden.
Deze randvoorwaarden dienen nageleefd te worden om aan te sluiten op de behoeftes en
wensen van de doelgroep. In communicatie en handelen is het van belang extra rekening te
houden met (kwetsbare) ouderen, digibeten, culturele nieuwkomers en licht verstandelijk
beperkten (LVB). Verschillende doelgroepen hebben specifieke behoeftes en hebben moeite
met het begrijpen van de ‘standaard’ communicatie. Zowel online als analoog, algemeen of
specifiek gericht aan de doelgroepen, is een goede afstemming met betrokkenen
(corporatie, hulpverlening, overige initiatieven, ook intern) essentieel. 1-op-1 contact en een
persoonlijke aanpak kan een hoop stress wegnemen.

In alle vormen van communicatie en handelen is het dus essentieel hierin laagdrempelig te
zijn. Dit houdt in dat bij het benaderen van deze doelgroepen fysieke of mentale drempels zo
goed als weggenomen moeten worden. Een voorbeeld uit de praktijk is dat een voucher wel
wordt aangevraagd maar niet daadwerkelijk wordt verzilverd; het lijkt dan alsof er een
succes geboekt is (de voucher is immers bij de bewoner), maar toch was er een onvoorzien
obstakel na deze stap. Een dergelijke drempel hoeft niet eens complex te zijn: mensen zijn
druk en zullen mogelijk het verzilveren van de voucher vergeten, of niet goed weten waar of
waarvoor ze de voucher kunnen gebruiken. Het versturen van een simpele reminder met
begeleidende informatie, of het inbouwen van een herhaling kan voor sommige bewoners al
voldoende zijn.
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5.4  Overkoepelende risicofactoren
Op basis van het maatregelenpakket zijn de onderstaande overkoepelende risicofactoren
geïdentificeerd:

- De belangrijkste risicofactor van de efficiëntie van het maatregelenpakket is dat de
doelgroep met de grootste energiearmoede niet bereikt wordt. Hierom is het
essentieel om deze doelgroep actief te informeren en te helpen met hun hulpvragen.
Wellicht is het ook noodzakelijk om door te vragen om hen te helpen met het
formuleren van de hulpvraag.

- De samenhang tussen verschillende maatregelen is ook een risicofactor van dit
integrale maatregelenpakket. Door het onverhoopt wegvallen van bijvoorbeeld de
maatregel ‘de groene karavaan’ valt een belangrijk informatiepunt en ondersteuning
voor de bewoner om de weg te vinden naar andere maatregelen. Ook dienen enkele
maatregelen als achtervang van elkaar. Zo kunnen de energiecoaches in dit pakket
helpen met het implementeren van de bespaartips, het uitzoeken van de juiste
energiebesparende producten en het doorverwijzen naar de Fixbrigade. Bij het
wegvallen van één of meerdere maatregelen, ofwel een andere invulling van een
maatregel, moet er opnieuw gekeken worden naar het proces en de samenhang van
de verschillende maatregelen.
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6. Afsluitende opmerkingen

6.1 Aanvullende maatregelen
Naast het besproken maatregelenpakket die binnen de casus het meest effectief lijken, zijn
er ook andere lijnen die nader onderzocht kunnen worden en potentieel veel kunnen
bijdragen aan deze opgave. Hieronder zijn twee van zulke maatregelen uitgewerkt en wordt
uiteengezet waarom deze maatregelen kunnen bijdragen aan het terugdringen van
energiearmoede.

6.1.1 Circulair witgoed als energiebesparende maatregel
Een substantieel gedeelte van de maandelijkse energiekosten is te traceren naar het gebruik
van witgoed: de wasmachine/droger, de koelkast/vriezer, de vaatwasser, en de
oven/magnetron vallen hieronder17. Zeker in het geval dat er oudere apparaten worden
gebruikt, kunnen dit echte ‘energieslurpers’ zijn18. Juist in de minima-doelgroep zijn er veel
bewoners met verouderde apparaten – en nieuwe, milieuvriendelijker apparaat aanschaffen
vergt namelijk vaak een forse investering. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling van bedrijven
die werken met nieuwe, circulaire businessmodellen, zoals Homie Pay-per-use en Blue
Movement. Door witgoed af te nemen bij deze partijen kan voor een relatief laag,
maandelijks bedrag, nieuwe (of refurbished) duurzame apparaten in huis worden gehaald.
Dit verlaagt de uitstoot, en daarmee ook weer de maandelijkse energiekosten.

Er ligt hier dus een mogelijkheid om een constructie te vormen waarin bewoners met
verouderde witgoedapparaten voor een extra laag en vast maandelijks bedrag deze kunnen
vervangen. In theorie kan het geld dat bespaard wordt op de energiekosten namelijk worden
gebruikt om de maandelijkse lasten van de nieuwe apparatuur te dekken. In samenwerking
met de energieleverancier (bv. Vattenfall), de witgoedleverancier (of producent), een
energiecoach/ambassadeur en de gemeente, zou een bewoner dus zijn/haar huishouden
significant kunnen verduurzamen zonder dat daar (1) een initiële investering voor nodig is, of
(2) maandelijkse kosten hierdoor omhoog gaan. Daarbij kan een bewoner vervolgens
genieten van een modern, nieuw apparaat, zonder het risico op reparatie/vervangingskosten
in het geval dat er mankementen zijn.

Om dit in de praktijk te brengen is er een consortium van partners nodig, en een kritische
financiële doorrekening waarin aannames worden getest. Een dergelijke regeling kan voor
bewoners nog aantrekkelijker gemaakt worden door bijvoorbeeld eventuele losse kosten te
bekostigen, of door het maandbedrag omlaag te brengen. Voorheen is er in Amsterdam ook
een pilot met een vervangingsregeling voor witgoed gedaan (in 2015)19, waaruit lessen
geleerd kunnen worden om het ditmaal succesvoller uit te voeren. Wij raden dan ook aan
om deze lijn nader te onderzoeken om te ontdekken of en hoeveel effectieve
energiebesparing gerealiseerd kan worden in Almere (Haven) met een nieuwe circulaire
witgoedregeling. Hiervoor kan bijvoorbeeld de connectie worden gelegd met bestaande

19 https://www.homiepayperuse.com/en/products/
18 www.businessinsider.nl/energierekening-stroom-apparaten-milieu-besparen-stroomprijs-2022
17 www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/koelkasten-en-vriezers/#inleiding
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programma’s van de gemeente Almere zoals het Praktijk Innovatiecentrum Circulaire
Economie (PRICE).

6.1.2 Grootschalige verduurzaming corporatiewoningen
De energielabels in Almere Haven van de corporatiewoningen liggen op het uiterste tussen
de E en G volgens de gegevens van de gemeente. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 biedt
het grootschalig verduurzamen van de corporatiewoningen in Almere Haven een
mogelijkheid om de energiearmoede onder bewoners te verkleinen. Aangezien de woningen
duurzamer worden, waardoor een bewoner minder energie hoeft te verbruiken dan
voorheen. De gemeente Almere kan het grootschalig verduurzamen door de corporatie
stimuleren door middel van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties.
Momenteel zijn de prestatieafspraken algemeen ingestoken. Uit de interviews met de
medewerkers van de gemeente, vooral van de afdeling wonen, bleek dat men hier kansen in
ziet. Ook in andere gemeenten zijn de prestatieafspraken gebruikt om de corporaties te
stimuleren om de woningen te stimuleren. Dit is onder andere in de gemeente Zaanstad
onderdeel van de prestatieafspraken.

6.2 Implicaties voor de rest van Almere
Dit onderzoek richt zich vooral op Almere Haven, en specifiek op huurders van
corporatiewoningen; voor andere doelgroepen en delen van de stad kunnen niet alle
maatregelen direct overgenomen worden. Desalniettemin zijn er implicaties voor de rest van
de stad.

Ten eerste zal het delen en breed communiceren van bespaartips niet beperkt blijven tot
Almere Haven, elke bewoner kan hier voordeel uit halen. De vouchers daarentegen zijn
specifiek bedoeld voor de meest kwetsbare doelgroep, niet voor iedereen. De opgedane
ervaring qua communicatie en benadering van deze doelgroep in Haven kan bijdragen aan
het bereiken van een vergelijkbare doelgroep in andere stadsdelen. Om energiecoaches en
de Fixbrigade breder in te zetten is een professionalisering- en opschaling slag nodig; deze
kan worden geïnformeerd door de ervaringen in Haven en andere gemeenten. De Groene
Karavaan kan, na het gebied van Haven succesvol te hebben ‘uitgespeeld’, ook andere
stadsdelen intrekken, wederom bemand door experts en vrijwilligers uit de buurt. Hierbij zal
rekening gehouden moeten worden met een andere, minder ‘dorpse’ dynamiek - maar nog
steeds kunnen veel bewoners via deze weg worden aangesproken, die anders wellicht niet
worden bereikt door overheidscommunicatie.

Verder focust dit advies zich specifiek op de groep huurders van corporatiewoningen, waar
slechts een deel van de inwoners van Almere onderdeel van zijn. Particuliere huurders en
huiseigenaren zijn meer versnipperd en kunnen op andere manieren worden aangesproken
en geholpen om te verduurzamen en energie te besparen.

In brede zin kan er vooral geleerd worden van de complementariteit van de verschillende
maatregelen die in dit stuk zijn besproken. Waar de ene maatregel wellicht ‘lekt’ aan
effectiviteit, kan de andere maatregel zorgen dat dit lek gedicht wordt. Als een dergelijk
integraal maatregelenpakket goed functioneert, wordt het ook makkelijker en effectiever om
op te schalen.
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7. Bijlage

7.1 Onderzochte maatregelen met verdere toelichting

De volgende maatregelen zijn onderzocht, voor elke maatregel is kort toegelicht waarom
deze is onderzocht. De maatregelen zijn tevens gecategoriseerd naar soort maatregel.

Informatievoorziening om te kunnen besparen;
● Flyers met bespaartips door gedragsverandering, dit leidt tot minder energieverbruik,

te realiseren op de korte termijn en kan naast bestaande maatregelen uitgevoerd
worden. Echter, zal deze maatregel zelf nauwelijks energiearmoede verhelpen of de
woning zelf verduurzamen.

● Filmpjes met met bespaartips door gedragsverandering, dit leidt tot minder
energieverbruik, te realiseren op de korte termijn en kan naast bestaande
maatregelen uitgevoerd worden. Daarnaast is dit laagdrempeliger voor een grotere
doelgroep. Echter, zal deze maatregel zelf nauwelijks energiearmoede verhelpen of
de woning zelf verduurzamen.

● Voorlichting over hoe de energierekening werkt, kan in potentie zorgen voor lagere
energiekosten doordat er meer inzicht komt in het verband tussen kosten en
werkelijk verbruik en doordat er meer inzicht komt in voor het afsluiten van een
energiecontract. Tevens kan dit op de korte termijn uitgevoerd worden, maar is het
lastig om op grote efficiënte schaal uit te rollen. Ook heeft de maatregel geen invloed
op verduurzamen van de woning en is dit meer een kleine dempende maatregel.

● Algemeen (fysiek) informatiepunt voor bewoners om over bovenstaande en
onderstaande maatregelen vragen te stellen en informatie te krijgen over welke
maatregelen er überhaupt zijn. Deze maatregel is afhankelijk van de onderliggende
maatregel, maar kan juist de effectiviteit van de bestaande en toekomstige
maatregelen versterken. De groene caravan of website zou een vorm kunnen zijn,
echter bleek uit interviews dat juist een vast fysiek punt in de wijk de voorkeur had
van hulpverleners en bewoners.

Inzetten op gericht persoonlijk advies van energiecoaches;
● Energiecoaches uitbreiden, energiecoaches zijn vrijwilligers die bij bewoners langs

komen na een verzoek en gericht advies geven. Door het aantal energiecoaches uit
te breiden wordt verder gewerkt op een bestaand concept, dat werkt met 1 op 1
contact en gericht advies. Het werven van nieuwe energiecoaches en allen voorzien
van verdere informatie en mogelijkheden, zorgt voor een groter bereik en meer grip
op de boodschap en kwaliteit. Dit kan op korte termijn worden ingezet en sluit aan bij
bestaande maatregel. Er is wel inzet en coördinatie nodig van de gemeente, ook op
korte termijn.

● Energiecoaches actief borgen binnen de organisatie, energiecoaches worden
ondersteund en gefinancierd door de gemeente en de werkzaamheden worden
uitgebreid. Ook kunnen de energiecoaches zelf en het proces van afspraakmaken
geprofessionaliseerd worden. Hierdoor worden bestaande maatregelen nog beter
ingezet, zo kunnen energiecoaches helpen met het uitzoeken van producten van de
vouchers en maatwerk instructies geven over de installatie van de producten. Deze
maatregel zorgt voor meer efficiëntie van andere maatregelen. Ook kunnen
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energiecoaches meer huishoudens bereiken. Dit zorgt voor lager verbruik en past
binnen de huidige context van beleid waar het gaat om de individuele hulpvraag en
maatwerk. Tot slot, biedt het de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de
hulpvraag van de bewoners De kosten voor de gemeenten zullen wel toenemen.

Verduurzamen van de woning door energiebesparende producten;
● Vouchers om energiebesparende producten te kopen, dit is een bestaande

maatregel van de gemeente. Deze maatregel biedt bewoners de mogelijkheid om
zelf gericht te kijken welke producten in hun situatie zouden helpen. De producten
zorgen voor een lager energieverbruik en kan op korte termijn uitgegeven worden.
Ook valt dit binnen de voorwaarde van de subsidie van het rijk en kan dit ook in
andere delen van Almere toegepast worden, dus de ambtelijke kosten zouden
verspreid worden over een grotere aantal bewoners dan gebruikt maakt van de
regeling.

○ Echter is dit gelijk ook een valkuil voor bewoners. Niet elke bewoner is
digitaal vaardig, heeft inzichtelijk wat passende producten zijn of komen door
een taalachterstand niet bij de juiste informatie. Aanvullende acties om te
zorgen dat vouchers bij de juiste doelgroepen komen (informatievoorziening
in verschillende vormen, tekst en visueel, en talen, meer persoonlijke
mondelinge informatievoorziening door hulpverleners en aanspreekpunten
binnen de buurt).

■ Ook kunnen herinneringen helpen om na het aanvragen van de
voucher deze ook werkelijk te gebruiken en vervolgens te installeren.

■ Ook helpt het om voor de verschillende producten goede installatie
instructies te delen, ook hierbij zijn de bovenstaande vormen een
optie.

○ Met bovenstaande opmerkingen kan de effectiviteit van de maatregel
verhoogd worden en wordt er meer gestuurd op het bereiken van de juiste
doelgroep.

● Het aanbieden van boxen met een aantal vaste energiebesparende producten, de
bewoner kan op deze manier aan producten komen die het energieverbruik op korte
termijn verlagen. De boxen bestaan uit een vaste selectie producten zoals,
radiatorfolie, ledlampen en tochstrips. De bewoner kan makkelijk met deze producten
besparen en hoeft zich niet te verdiepen in producten. Dit haalt een extra drempel
weg bij de doelgroep en maakt de drempel om het te installeren en zo te besparen
makkelijker. Het vast selecteren van de producten maakt de box niet voor elke
situatie optimaal, op het gebied van besparing efficiëntie.

● Het opzetten van een witgoedregeling, binnen deze regeling krijgen huishoudens de
mogelijkheid voor een klein bedrag zo duurzaam mogelijk witgoed te huren. Deze
apparaten zijn dermate zuinig dat het te betalen bedrag lager is dan het bedrag dat
bewoners besparen op de energierekening. Zeker aangezien bewoners met
energiearmoede in vele gevallen zelf niet de middelen hebben om nieuwe duurzame
apparaten aan te schaffen. De vraag is echter wel of de gemeente zelf een dergelijke
regeling wilt opzetten of dit kan stimuleren via een samenwerkingspartner.

verduurzamen van woningen door derden;
● Het opzetten van een Fixbrigade, een Fixbrigade bestaat uit ploegen van enkele

personen die bij bewoners kleine interventies plegen om de woningen te
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verduurzamen, denk bijvoorbeeld aan het installeren van kleine energiemaatregelen.
De aanpassingen bestaat uit het plaatsen van radiatorfolie, ledlampen en tochstrips.
Dit zal niet leiden enorme sprongen in energielabels en besparing, maar resulteert
wel in een lager energieverbruik. Enkele gemeenten hebben momenteel een
Fixbrigade, deze is niet altijd actief opgezet door de gemeente zelf. Uit de resultaten
van de trainee-projectgroep actief in Zaanstad blijkt dat het aantal woningen dat in
een week verduurzaamd kan worden, mede afhankelijk is van het aantal fixteams, na
een half jaar erg laag ligt. Dit betekent dat een fixbrigade moet bestaan uit een groot
aantal fixteams om alle woningen in Almere Haven om op korte termijn aan te
passen. Het opzetten van een Fixbrigade en het bereiken van een degelijke schaal is
niet eenvoudig en kent opstartkosten. Echter zijn er mogelijkheden om met de behulp
van verschillende stakeholders kosten te drukken, zoals samenwerking met
woningcorporaties en leer-werk en re-integratie-trajecten. Hiermee wordt zowel aan
de opgaven rondom energiearmoede en verduurzaming gewerkt en worden kansen
voor  doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd.

● Het grootschalig verduurzamen van corporatiewoningen, de energielabels in Almere
Haven van de corporatiewoningen liggen op het uiterste tussen de E en G volgens
de gegevens van de gemeente. Het was een ambitie van de AEDES, vereniging van
corporaties, om in 2021 gemiddeld alle corporatiewoningen te voorzien van het
energielabel B.2 Op het moment dat een woning een lager energielabel heeft, neemt
de kans op energiearmoede van de bewoner(s) toe. Men zal namelijk in vele
gevallen meer energie moeten gebruiken in een woning met een lager energielabel.
Door de stijgende energieprijzen krijgen niet alleen meer mensen te maken met
energiearmoede, maar wordt de mate waarin men energiearmoede ondervindt ook
heviger. Het verduurzamen van de woningen met de laagste energielabels door
middel van grootschalige renovaties zal zorgen voor een lager energieverbruik door
de bewoners. De gemeente Almere kan het grootschalig verduurzamen door de
corporatie stimuleren door middel van de prestatieafspraken tussen de gemeente en
de corporaties. Momenteel zijn de prestatieafspraken algemeen ingestoken, door de
goede verhouding tussen corporaties en gemeente.
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8.2 Interviewlijsten per betrokkenen

Interviewvragen voor de bewoners
Wat doe jij zelf zoal om energie te besparen?
Hoe kijk jij aan tegen de energiearmoede aanpak van de gemeente?
Heb je een idee wat de gemeente doet tegen energiearmoede?
Weet je wat jouw invloed is op deze aanpak en wat jij zelf kan doen?
Heb je andere informatie ontvangen van de gemeente omtrent energiebesparing?
Wat vind je ervan als de gemeente u een overzicht overhandigt met
energiebespaartips?
Wat vind je van een witgoed service?
Hoe kan de gemeente jou verder helpen bij het tegengaan van energiearmoede?
Waar moet de gemeente extra op letten bij het benaderen van specifieke
doelgroepen in Almere Haven?

Interviewvragen voor de energiecoaches
Als je je rol moet omschrijven wat omvat deze rol precies?
Met welke doelgroep werk je het meest? (Denk hierbij aan: welke inkomensgroep en
bijvoorbeeld de huis labels).
Hoe komt het dat specifiek deze doelgroep hiernaar vraagt? (Omschrijf de doorsnee
persoon waarmee je in contact komt).
Hoe kunnen jullie meer mensen met energiearmoede bereiken?
Met een interventie van kleine energiemaatregelen, wat is de verwachte
kostenbesparing (welk budget is gewenst voor een significant verschil)? Wat doet dat
met het energiegebruik of het energielabel?
Wat is de meeste effectieve (kleine) energiemaatregel, en wordt deze vaak
toegepast?
Wat zijn meest toegepast kleine energiemaatregelen die ingezet worden tijdens jullie
werk?
Welke uitdagingen komen de energiecoaches het meeste tegen?
Hoe denk je over deze gemeentelijke interventies (Fixbrigade, RREW vouchers,
financiële tegemoetkoming)?
Hoe denk je over woningcorporatie interventies, gaan deze interventies werken en
sluiten ze aan bij de doelgroep? (Zonnepanelen en ander isolatiemateriaal).

Interviewvragen voor de wijk hulpverleners
Als je je rol moet omschrijven wat omvat deze rol precies?
Met welke bewoners kom je in het werk mee in contact?
Heb je de afgelopen tijd signalen van energiearmoede binnen gekregen?
Wat doet dat met mensen, waar wordt op gehoopt en welke reacties ontvangen jullie
van bewoners?
Kun je de persona omschrijven van iemand die een sociale huurder is in Almere
Haven?
Hoe bereiken jullie de doelgroep die energiearmoede ervaart?
Denk je dat burgers zitten te wachten op energiemaatregelen?
Welke uitdagingen komen jullie tegen in jullie dagelijkse taken?
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Kun je de samenhang duiden tussen armoede, schulden en energiearmoede?
Hoe denk je over deze gemeentelijke interventies (Fixbrigade, RREW vouchers,
financiële tegemoetkoming). Denk je dat deze interventies werken en aansluiten?
Hoe denk je over woningcorporatie interventies, gaan deze interventies werken en
sluiten ze aan bij de doelgroep? (Zonnepanelen en ander isolatiemateriaal).

Interviewvragen voor woningcorporaties
Jullie hebben meegedaan aan de RREW aanvraag, wat is nu de volgende stap voor
jullie als corporatie?  Wat is jullie rol en wettelijke verantwoordelijkheid hierin?
Hoe verloopt jullie communicatie met de bewoners over dit thema?
Welke maatregel zien jullie als het meest effectief bij de huurders?
Hoe ervaren jullie dit soort trajecten in andere gemeenten?
Wat zijn de grootste obstakels op de weg naar minder energiearmoede?
Wat hebben jullie nodig van bewoners en de overheid om sneller en grotere stappen
te zetten op weg naar duurzamere woningen?
Hebben jullie nagedacht over een samenwerking voor witgoed als een service om de
energierekening te verlagen? Denk hierbij aan energiezuinige koelkasten,
wasmachines, drogers en ovens.

Interviewvragen voor afdeling Wonen, Gemeente Almere
Hoe verloopt jullie communicatie met de woningcorporaties op dit thema?
Wat staat er al in de prestatieafspraken met woningcorporaties over verduurzaming?
Welke ruimte zit er in de prestatieafspraken met woningcorporaties?
Welke informele afspraken zijn er gemaakt of kunnen er gemaakt worden?
Hoe is de onderlinge verhouding tussen de woningcorporaties en de gemeente?
Kennen jullie voorbeelden andere gemeenten rondom verduurzaming van
corporatiewoningen?
Welke grote ingrepen en investeringen zien jullie als het meest effectief?
Wat zijn de grootste obstakels op de weg naar minder energiearmoede?
Wat hebben jullie nodig van het rijk en de regio om sneller en grotere stappen te
zetten op weg naar duurzamere woningen?
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8.3 co-creatie sheets
Sheet 1: ‘Stakeholdersmap’
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Sheet 2: Maatregel 1 - ‘Gedrag aanpak - bespaartips’
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Sheet 3: Maatregel 2 - ‘Vouchers’
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Sheet 4: Maatregel 3 - ‘Fixbrigade’
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Sheet 5: Maatregel 4 - ‘Extra maatregel’

a 40



Sheet 6: Maatregel 5 - ‘Overkoepelend - Informatievoorziening’’
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7.3 uitwerking co-creatie: slide
Sheet 1: Inleidende dia
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Sheet 2: Doelstelling co-creatie sessie
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Sheet 3: Opzet co-creatie sessie
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Sheet 4: Samenvatting co-creatie sessie
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Sheet 5: Uitkomsten maatregel 1 ‘Stakeholdermaps’
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Sheet 6: Uitkomsten maatregel 2 ‘Bespaartips’
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Sheet 7: Uitkomsten maatregel 3 ‘Vouchers’

Sheet 8: Uitkomsten maatregel 4 ‘Fixbrigade’
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Sheet 9: Opstellen integraal Plan van Aanpak (PvA)

Sheet 10: Vervolgstappen
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Sheet 11: Afsluitende dia
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