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1. Introductie
In dit hoofdstuk is de context geschetst voor het advies. Ten eerste is beschreven wat
energiearmoede is. Ten tweede is de situatie m.b.t. energiearmoede in Zaanstad toegelicht.
Ten derde is de pilot van de Fixbrigade omschreven. Daaropvolgend is onze adviesvraag
uitgewerkt. Tot slot onze aanpak om tot onze adviezen te komen.

1.1 Energiearmoede
Energiearmoede is een actueel en urgent probleem . TNO spreekt van energiearmoede1 als
een huishouden over een laag inkomen beschikt in combinatie met hoge energielasten wel
een woning van energetisch onvoldoende kwaliteit. Volgens deze definitie kampten zo’n
550.000 huishoudens (7%) in Nederland in 2021 met energiearmoede2. De recente stijging
van de gasprijzen heeft deze problematiek logischerwijs versterkt. In huishoudens met
energiearmoede zetten bewoners bijvoorbeeld de verwarming niet aan om schulden of
betaalachterstanden te voorkomen. Mensen die te maken hebben met energiearmoede
kampen vaak ook met lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten vanwege het wonen
in slecht geïsoleerde of geventileerde woningen en de stress die hierbij komt kijken.

1.2 Energiearmoede in Zaanstad
Volgens het onderzoek van TNO uit 2021 kampte 5,41% van de huishoudens in Zaanstad
met energiearmoede. In de wijken Poelenburg (10%), Pelders- en Hoornseveld (9,7%),
Zaandam-Zuid (7,7%) en Kogerveld (7,2 %) is de problematiek het grootst. Onderstaande
kaart illustreert dat: Poelenburg en Pelders- en Hoornseveld zijn donkerrood gekleurd wat
betekent er veel energiearmoede in de wijk aanwezig is. Zaandam-Zuid en Kogerveld volgen
direct daarna.3

1

De term energiearmoede vindt haar oorsprong in het begrip ‘brandstofarmoede’, door Brenda
Boardman voor het eerst gebruikt in 1991. Zij liet met haar onderzoek zien dat koude huizen
schadelijke (gezondheids)effecten hebben op bewoners, en dat deze effecten worden veroorzaakt
door een combinatie van factoren: lage inkomens, hoge energierekeningen en slecht geïsoleerde
huizen (zie Boardman, 1991. Fuel poverty is different. Policy Studies, 12(4), 30-41)\
2
TNO-rapport september 2021: “De feiten over energiearmoede in Nederland. Inzicht op nationaal en
lokaal niveau”
3
TNO “energiearmoede kaart”,
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspec
ten-van-de-energietransitie/energiearmoede/.
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Afbeelding 1: wijken met energiearmoede in Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft onderzoek laten doen naar energiearmoede en manieren om dit
aan te pakken. De oplossingen liggen vaak op het snijvlak van de strategische opgaven
duurzaamheid en kansengelijkheid.4 Net als in andere gemeenten betaalt Zaanstad de
energietoeslag van het Rijk uit aan de armste huishoudens binnen de gemeente. Toen de
energieprijzen aan het begin van dit jaar nog meer stegen door onder andere de oorlog in
Oekraïne werd bekend dat deze eenmalige compensatie voor de armste huishoudens
landelijk wordt verhoogd van €200 naar €800 per huishouden. Daarnaast deelde de
gemeente waardebonnen uit aan inwoners om energiebesparende producten aan te
schaffen en kunnen inwoners een gratis bezoek krijgen van een energiecoach. Tijdens een
huisbezoek geeft een energiecoach advies over het besparen van energie en het
aanbrengen van bijvoorbeeld tochtstrips. Hoewel energiecoaches veel mensen adviseren
over energiebesparende maatregelen, bleek bij de evaluatie dat niet alle inwoners de tips
opvolgen. Daarom startte de gemeente een pilot met de Fixbrigade.
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Hiemstra & de Vries - 22 november 2021, “Energiearmoede in Zaanstad Routekaart voor een
wijkgerichte, programmatische aanpak
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1.3 Pilot Fixbrigade in Zaanstad
Het werk van de Fixbrigade begint waar het werk van de energiecoach eindigt. De
Fixbrigade helpt huishoudens om kleine isolerende maatregelen uit te voeren, zoals het
aanbrengen van radiatorfolie, plaatsen van tochtstrips en afstellen van de CV-ketel. In de
pilot wordt samengewerkt met het Sociaal Wijkteam, leerwerkbedrijf Werkom en
woningbouwcorporatie Parteon. Dit wordt in de alinea hieronder verder toegelicht. De pilot
vindt plaats in Poelenburg, een wijk in Zaanstad waar zo’n 10% van de huishoudens met
energiearmoede kampt. In Poelenburg ligt het bruto gemiddeld jaarinkomen op €18.200 en
er wonen veel personen die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal
minimum.
In Poelenburcht was al een Sociaal Wijkteam gevestigd, in Buurtcentrum de Poelenburcht
Daar bestond voor de pilot al een klusteam waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt klussen uitvoeren in en rond het wijkcentrum. Vanuit dit klusteam stromen
fixers door voor het werk van de Fixbrigade. Peter is als enige betaald aan het werk als
hoofdfixer binnen de Fixbrigade. Hij neemt de andere vrijwillige fixers onder zijn vleugel. Hij
laat hen wennen aan het ritme van een baan en brengt ze de fijne kneepjes van het vak bij.
De fixers doen dit op vrijwillige basis met het idee dat zij na een tijd uitstromen naar een
betaalde baan die gevonden wordt in samenwerking met Werkom, een leerwerkbedrijf van
de gemeenten Zaanstad en Purmerend. De huizen waar de Fixbrigade werkzaamheden
uitvoert zijn in de pilot allemaal van woningbouwcorporatie Parteon. Parteon heeft online een
oproep gedaan waarbij huurders zich aan kunnen melden voor een bezoek van de
Fixbrigade aan hun woning. Daarnaast gaan de Fixers op bezoek bij mensen die daar via
het buurtcentrum en mond-op-mondreclame over horen. Op deze manier bereiken zij meer
hulpbehoevenden die zelf niet de weg naar de Fixbrigade zouden vinden. Bij het opzetten
van de pilot is gekeken naar de succesformule van de Fixbrigade van Jungle Amsterdam,
een onafhankelijk informatie- en adviescentrum voor duurzaamheid in Amsterdam. De
Zaanse hoofdfixer heeft enkele dagen met de Amsterdamse fixers meegelopen om te leren
fixen en om te zien wat er komt kijken bij de organisatie van de Fixbrigade.

1.4 Adviesvraag
De gemeente Zaanstad heeft vijf MRA trainees gevraagd om een advies uit te brengen over
de structurele borging van de Fixbrigade in Zaanstad. Dit is gedaan in de context van een
breder onderzoek naar energiearmoede binnen de MRA uitgevoerd door de traineepool. De
vraag uit Zaanstad die in dit advies centraal staat is:
Op welke manier kan de Fixbrigade structureel geborgd en opgeschaald worden binnen
Zaanstad?

Hierbij is in het bijzonder aandacht geschonken aan de organisatiestructuur, rolbepaling en
de financiële dekking van de Fixbrigade. Ook noemen wij potentiële manieren om de
bijdrage van de Fixbrigade aan verschillende doelstellingen te monitoren.
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1.5 Aanpak
Om te komen tot dit advies is er gebruik gemaakt van interviews met stakeholders bij de
Fixbrigade. Met behulp van de informatie uit deze interviews hebben we de verschillende
motivaties voor deelname aan de Fixbrigade in kaart hebben gebracht. Hieronder staat een
lijst met stakeholders die geïnterviewd zijn en input hebben geleverd voor ons advies. Dit
zijn zowel mensen binnen als buiten de gemeente. In hoofdstuk twee staan de verschillende
doelen uitgewerkt die de stakeholders willen bereiken met de Fixbrigade (2.2 Doelen van de
Fixbrigade).
Geïnterviewde stakeholders
Organisaties

Toelichting

Fixbrigade

Fixers die de klussen uitvoeren onder
leiding van hoofdfixer Peter.

Hiemstra & de Vries

Adviesbureau die projectbegeleiding van de
pilot uitvoert.

DOCK

Sociale wijkteam, begeleidt en levert
vrijwilligers voor de fixbrigade

Parteon

Woningbouwcorporatie, levert materialen
voor de fixbrigade voor de kussen in hun
woningen.

Werkom

Leerwerkbedrijf, zorgt voor doorstroom van
de fixers op de arbeidsmarkt.

Woon!

Huurdersvereniging, verantwoordelijk voor
energiecoaches.

Jungle Amsterdam

De Fixbrigade in Amsterdam. Heeft de
fixbrigade van Zaanstad geïnspireerd en
hoofdfixer Peter opgeleid.

Gemeente Zaanstad

Toelichting

Beleidsadviseur Schuldhulpverlening &
Armoede

Vanuit het schuld en armoede component
relevant voor de fixbrigade. Heeft een goed
beeld van de schuldenproblematiek van
personen met een minimuminkomen die
o.a. veroorzaakt worden door hoge
energierekeningen

Projectleider Werk en Inkomen zaanstad

Vanuit het werk en inkomen aspect relevant
voor het onderdeel van de fixbrigade gericht
op reïntegratie op de arbeidsmarkt voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
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Beleidsadviseur Sturing, Monitoring en
Financiën op het gebied van duurzaamheid

Relevant vanwege financieringsvraagstuk
rondom de pilot. Werkt met de eenmalige
Rijksmiddelen voor verduurzaming.

Projectleider Verduurzaming
Woningvoorraad

Verduurzaming woonvoorraad relevant
vanwege de verduurzamingsmaatregelen
die in de pilot uitgevoerd worden in de
woningen.Verantwoordelijk voor de
energiecoaches.

Projectleider EMPOWER 2.0 in team
duurzaamheid

Verantwoordelijk voor de gelden vanuit het
Europese programma EMPOWER 2.0,
bedoeld om burgers actief te betrekken in
de energietransitie. Deze middelen
financieren, gecombineerd met de
eenmalige middelen van het Rijk, de pilot
Fixbrigade.

Regisseur Duurzaamheid

Opdrachtgever voor dit advies. Spil in het
web van de pilot.

Tabel 1: Geïnterviewden

2. Advies Borging Fixbrigade in Zaanstad
In dit hoofdstuk is het advies uitgewerkt. Eerst is uitgewerkt wat de verschillende
doelstellingen zijn die de stakeholders nastreven door deelname aan de Fixbrigade. Daarna
komen de adviezen aan bod over hoe de pilot structureel kan worden gemaakt in de
organisatie en hoe dit kan worden opgeschaald. Tot slot is geadviseerd hoe dit kan worden
gemonitord en geëvalueerd.

2.1 Introductie
Uit de interviews kwam naar voren dat de samenwerking tussen de gemeente en
semi-publieke organisaties een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de pilot.
Iedere deelnemende organisatie heeft eigen belangen en daaraan gekoppelde
doelstellingen. Op basis daarvan heeft elke partij een rol in het geheel. Energiearmoede is
een complex probleem, met veel verschillende betrokkenen. Relevante informatie over de
doelgroep en de problematiek ligt bij verschillende organisaties. Ook de
handelingsperspectieven en mogelijkheden van de verschillende organisaties verschilt. Wij
denken daarom dat een netwerk-sturingsmodel voor de borging van de Fixbrigade het meest
effectief en efficiënt zal zijn. Hierbij werkt de overheid samen met semi-publieke partijen met
eigen doelstellingen om zo samen de Fixbrigade voor alle stakeholders tot een succes te
maken.
In een dergelijk organisatiemodel moet oog zijn voor de motivaties en doelen van
verschillende stakeholders, om de betrokkenheid en inzet van alle betrokkenen te
waarborgen. Onder welke voorwaarden is de Fixbrigade voor alle betrokkenen een succes?
Op deze vraag wordt, aan de hand van de afgenomen interviews, in 2.1 Doelen van de
Fixbrigade, een antwoord geformuleerd. We gaan aan het einde van dit hoofdstuk, in 2.3
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Monitoring en evaluatie, kort in op de indicatoren die zouden kunnen worden gehanteerd bij
monitoring en evaluatie.
Naast oog voor de motivaties van de betrokkenen vraagt een netwerk-sturingsmodel om een
duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden, acties en informatievoorziening van de
verschillende organisaties. In dit stuk wordt een netwerk administratieve organisatie
geadviseerd, waarbij één van de deelnemende organisaties de specifieke taak heeft om het
netwerk te managen en de activiteiten te coördineren. Dit organisatiemodel wordt visueel
weergegeven en toegelicht in 2.2 Organisatorische inrichting Fixbrigade.

2.2 Doelen van de Fixbrigade
Uit interviews met verschillende stakeholders (zie tabel 1) kwam naar voren dat zij de
Fixbrigade als (gedeeltelijke) oplossing voor verschillende uitdagingen zien. Hieronder staan
de verschillende genoemde doelen waaraan de Fixbrigade bijdraagt, inclusief quotes uit de
interviews om de doelstellingen te illustreren.
De genoemde doelen van de Fixbrigade zijn als volgt:
1. Het verlagen van de energierekening: door kleine duurzame aanpassingen te maken
in woningen kan de energierekening van huishoudens uit wijken met
energiearmoede omlaag worden gebracht.
- ‘’Sommige mensen geven meer dan 10% van hun inkomsten uit aan energie
uitgaven, of moeten veel laten om dat te voorkomen. Energiebewustheid en het
omlaag brengen van de energierekening is daarom een belangrijk doel van de
gemeente en de huurdersvereniging.”
2. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen (reïntegratie): doordat personen met afstand
tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen bij de Fixbridge leren ze een vak en kunnen
ze wennen aan het ritme van het werk. Hierna kunnen zij via het werk-leer traject
doorstromen op de arbeidsmarkt.
- “Een fixer kan bij succesvol presteren doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dit geeft
perspectief voor de vrijwilligers van de onderhoudsploeg van het wijkteam.”
3. Verduurzaming van woningen: kleine ingrepen zoals het aanbrengen van tochtstrips
door de Fixbrigade dragen bij aan de verduurzaming van woningen.
- “Bij de eerste huishoudens viel op dat er veel tocht naar binnen kwam, roosters die
vervangen konden worden, geen radiator folies aanwezig, en er zaten verouderde
veel verbruikende lampen in. Woningen moeten duurzaam zijn, dat zou de kern
moeten zijn, de Fixbrigade creëert dit bewustzijn bij de betreffende huishoudens.”
4. Verhogen energetische kwaliteit en comfort van woningen: door de aanpassingen in
de woningen worden de woningen leefbaarder voor de bewoners.
- “Je probeert afspraken te maken met de mensen, bijvoorbeeld over ventileren zodat
er geen schimmel zit in badkamers, en vocht in huis maakt een huis bijvoorbeeld
moeilijker op te warmen.”
Stakeholders noemden ook positieve neveneffecten van de Fixbrigade:
1. Het tegengaan van meervoudige armoedeproblematiek: energiearmoede versterkt

de problemen op andere leefgebieden, omdat mensen in armoede vooral
bezig zijn met ‘overleven’, Door de energierekening te verlagen zullen er meer
middelen zijn voor andere problematiek. ‘’Als je geldproblemen hebt, is
7

duurzaamheid vaak niet je prioriteit’’ “Armoede is niet opgelost door een paar lampjes
te vervangen, er moet dus een combinatie zijn met schuldenproblematiek en
armoedebestrijding.”
2. Het versterken van sociale cohesie: de fixers zijn vaak mensen uit de wijk die
makkelijk bij huishoudens binnen komen. Op deze manier wordt de band in de wijk
versterkt, men helpt elkaar.
- “Onze Hoofdfixer wordt aangesproken als held van de wijk, de fixers komen bij de
mensen thuis waar dat de gemeente niet zomaar lukt.”

2.3 Organisatorische inrichting Fixbrigade
Onderstaand model geeft een visuele weergave van een netwerk-sturingsmodel van de
organisatie voor de Fixbrigade. Het verdere hoofdstuk geeft toelichting op het model en
bevat onze adviezen voor een structurele borging van de Fixbrigade.

Afbeelding 2: Netwerkmodel organisatie Fixbrigade

Coördinatie
Tijdens de pilot werd adviesbureau Hiemstra & De Vries door de gemeente ingehuurd voor
het opzetten van de Fixbrigade. Op termijn is het de bedoeling dat zij het project loslaten. Er
zijn veel verschillende partijen betrokken bij het reilen en zeilen van de Fixbrigade en het is
van belang dat zij weten wie het aanspreekpunt is en wie acties uitzet. Wij adviseren dat een
persoon binnen Werkom fungeert als coördinator. Werkom speelt al een centrale rol binnen
de pilot en heeft lijnen naar de verschillende betrokken organisaties. Deze coördinator kan
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het contact tussen de Fixbrigade, het Sociaal Wijkteam, de bouwmarkten (zie hoofdstuk
financiering), de woningcorporaties, de energiecoaches en de gemeente zijn.
Ambtelijk contactpersoon
Wij adviseren om de Fixbrigade onder te brengen bij verschillende afdelingen binnen de
gemeente: duurzaamheid, woningvoorraad, en armoede & minima. Zoals in de afbeelding
weergeven draagt de fixbrigade namelijk bij aan de doelen van deze verschillende
afdelingen: armoedebestrijding, verlagen van de energierekening en draagvlak creëren voor
verduurzaming. Om te zorgen dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor het integraal
borgen van de Fixbrigade binnen de organisatie stellen wij voor om een projectmanager
energiearmoede bij team duurzaamheid aan te stellen, die de coördinatie van de Fixbrigade
binnen de gemeente op zich neemt. Duurzaamheid lijkt ons de meest geschikte plek
aangezien de financiering vanuit het Rijk en de EU gekoppeld is aan
duurzaamheidsdoelstellinge (zie hoofdstuk financiering). Deze persoon zal zo ook het
directe contactpunt van de gemeente voor de coördinator van Werkom vormen. Zo is er één
ambtelijk aanspreekpunt voor partners uit de pilot die contact zoeken met de gemeente. De
inhuur van adviesbureau Hiemstra en De Vries voor het uitvoeren van de pilot kan dan
worden beëindigd als de Fixbrigade structureel geborgd is binnen de gemeente en externe
partijen.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De Fixbrigade draagt bij aan opgaven binnen verschillende portefeuilles: Energietransitie,
Armoede & Gezondheidsbeleid, Werk & inkomen, Wonen & Bouwen en Werkom. De
bestuurlijke verantwoordelijkheid kan het best worden belegd bij de wethouder die het
nauwst betrokken is bij het programma energiearmoede. De coördinerende ambtelijke
functie van de nog aan te nemen projectmanager energiearmoede sluit hierbij aan.

2.4 Opschaling van de Fixbrigade
Voor de opschaling van de Fixbrigade zijn een aantal zaken nodig. Deze staan hieronder
beschreven.
Reikwijdte
De pilot Zaanse Fixbrigade is opgezet in de wijk Poelenburg. De klussen die de Fixbrigade
uitvoert zijn ook voornamelijk in deze wijk en in het nabije Pelders- en Hoornseveld. Bij het
structureel maken van de Fixbrigade kan deze ook in wijken als Krommenie en Wormerveer
klussen uitvoeren.
Klanten
Om hen te kunnen helpen, dienen klanten in contact te komen met de Fixbrigade. Bij de pilot
is de wooncorporatie Parteon betrokken. Op de website hebben zij een oproep geplaatst
waarin inwoners aan kunnen geven dat zij interesse hebben in een bezoek van de
Fixbrigade. Bij het structureel maken van de Fixbrigade kunnen ook andere corporaties
betrokken worden, zoals ZVH en Rochdale. Ook zij kunnen de Fixbrigade bij hun huurders
onder de aandacht brengen. De Fixbrigade vindt ook klanten via mond-op-mond reclame en
bij buurtcentrum de Poelenburcht. Dit is goed omdat het mensen bereikt die misschien niet
zelf actief op zoek gaan naar de informatie. Wij adviseren ook om als Fixbrigade contact te
leggen met de energiecoaches die in de wijk actief zijn. De Fixbrigade en de energiecoaches
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doen namelijk deels overlappend werk en kunnen elkaar versterken. Op dit moment is er
geen tot nauwelijks contact tussen de partijen. Energiecoaches zijn vrijwilligers die via
stichting !WOON langs de deuren gaan om advies over energiebesparing te geven.
Energiecoaches hebben echter niet de middelen noch het mandaat om zelf klussen uit te
voeren. Door inwoners via de coaches in contact te brengen met de Fixbrigade, kan de
Fixbrigade nog meer inwoners helpen de energiebesparende maatregelen uit te voeren en
energiearmoede te verminderen.
Financiën
Een aantal zaken rondom de Fixbrigade zijn gratis geregeld. Zo kan de Fixbrigade gebruik
maken van een pand van het Sociale Wijkteam van Dock, waar bijvoorbeeld klusmateriaal
opgeslagen is. En gebruikt de Fixbrigade het busje van het wijkteam om huizen te
bezoeken.
Bouwmaterialen worden in de pilot vergoed door woningcorporatie Parteon. In ruil daarvoor
zorgt de Fixbrigade ervoor dat het wooncomfort van hun huurders wordt verhoogt. Bij het
structureel maken van de Fixbrigade stellen we voor ook andere wooncorporaties te
betrekken, zoals ZVH en Rochdale.
Gereedschap voor de fixers is ingekocht door Gemeente Zaanstad. Het advies is om een
samenwerking aan te gaan met bouwmarkten en hen te vragen gereedschap te sponsoren.
In ruil daarvoor kan, in samenwerking met Werkom, aangeboden worden om opgeleide
krachten door te laten stromen naar de bouwmarkten die op zoek zijn naar personeel.
De Fixers doen vrijwilligerswerk. Op deze manier wennen zij aan het werkende leven en
doen zij ervaring op op het gebied van klussen. Bij goed functioneren stromen de fixers op
termijn door naar het leerwerktraject van Werkom waar zij worden begeleid bij het vinden
van betaald werk. De hoofdfixer stuurt het team met fixers aan. Op dit moment is de
hoofdfixer in dienst van de gemeente via JS Consultancy. Wij stellen voor dat de hoofdfixer
op termijn in dienst komt bij Werkom. Zijn salaris wordt indien mogelijk direct door de
gemeente gesubsidieerd, of gefinancierd via het participatiebudget.
Financiering voor de pilot komt deels uit de Empower 2.0 subsidie van de Europese Unie.
Deze middelen kunnen tot juli 2022 gebruikt worden. Ook gebruikt de Fixbrigade een deel
van de Rijksmiddelen die vrijgekomen zijn voor de bestrijding van energiearmoede. De
Rijksmiddelen kunnen tot april 2023 gebruikt worden. Hierna moet structurele financiering
gevonden worden. Door Werkom verantwoordelijk te maken voor de Fixbrigade en van de
organisatie een businesscase maken, zou het financieringsvraagstuk deels opgelost kunnen
worden. Hierbij heeft de gemeente de rol om Werkom te financieren.
Opleidingstraject
Zoals hierboven al kort benoemd is, draagt de Fixbrigade niet alleen bij aan verduurzaming
en besparing van energiekosten. Voor de fixers is het namelijk een manier om te wennen
aan het werkende leven en ervaring op te doen op het gebied van klussen. Het Sociaal
Wijkteam leidt hen door naar de Fixbrigade. Het is de bedoeling dat zij bij goed functioneren
na een tijd doorstromen naar het leerwerktraject van Werkom. Op deze manier worden de
fixers stapje voor stapje begeleid richting het vinden van passend betaald werk. Werkom
ontvangt een participatiebudget waar zij de kosten deels mee kunnen dekken. De rol van
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coördinator kan mogelijk ook vervuld worden door iemand die aan het (re)integreren is op de
arbeidsmarkt.
Ook is via het opleidingstraject een mogelijkheid de Fixbrigade te financieren. Via
leerwerkstages die bouwbedrijven, bouwmarkten of onderhoudsploegen van
woningbouwcorporaties zouden fixers een salaris kunnen krijgen. Wanneer de fixers genoeg
ervaring hebben opgedaan kunnen zijn via het opleidingstraject uitstromen naar een
betaalde baan. Bij bouwmarkten is een grote vraag naar nieuw personeel dat ervaring heeft
met materialen om woningen te verduurzamen. De ervaringen van de fixers zouden van pas
komen om klanten te adviseren en deze materialen te verkopen. Daarom zouden
bouwmarkten een geschikte werkplek kunnen zijn. Daarnaast zijn er onderhoudsploegen
actief bij bijvoorbeeld Parteon. De woningcorporaties hebben dan ook interesse getoond in
nieuw personeel opgeleid in de fix brigade. Tot slot is er ook bij bouwbedrijven vraag naar dit
soort personeel.

2.5 Monitoring en evaluatie
Ten behoeve van de evaluatie van de voortgang van de Fixbrigade kunnen een aantal
variabelen worden gemonitord. De monitoring en evaluatie is gelinkt aan de doelen van de
stakeholders. Onderstaande tabel geeft voorbeeld indicatoren om de doelstellingen van de
Fixbrigade te meten.
Doelstelling

Voorbeeld indicatoren

Verlagen energierekening t.o.v.
inkomen

procentuele verlaging huishoudens in energiearmoede
(TNO monitor)

Arbeidsreïntegratie

X aantal doorstromers naar betaald werk

Bewustwording over
verduurzaming woningen

Bereiken van zoveel mogelijk huishoudens,
bewonerservaringen meten

Verhogen comfort woningen

Aantal panden verbeterd, bewonerservaringen

Tabel 2: Doelstellingen en mogelijke indicatoren
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