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Energiearmoede 

In Nederland hebben meer dan 750.000 huishoudens te maken met 

energiearmoede. Van energiearmoede is sprake als een huishouden 

na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud, 

niet genoeg geld overhoudt voor het betalen van de energierekening.  

 

Door de stijgende kosten die voortkomen uit de energietransitie wordt 

dit aantal alleen maar groter. Hierdoor dreigen vooral huishoudens 

met een laag inkomen in een onhoudbare situatie terecht te komen. 

Deze groep zal in toenemende mate druk geven op het gemeentelijk 

minimabeleid, vraagt een verhoogde inzet van schuldhulpverlening en 

drijft een sociaaleconomische wig in de samenleving. Gemeenten zijn 

daarom gebaat bij een aanpak die praktische oplossingen biedt om 

de energierekening bij huishoudens met een smalle beurs structureel 

omlaag te brengen. 

 

Het ondersteunen van huishoudens met een smalle beurs bij het 

verlagen van de energierekening vraagt om inzet en samenwerking 

met partijen uit het sociaal, fysiek en privaat domein. Bovendien is er 

lokaal, regionaal en nationaal beleid rondom de thema’s 

duurzaamheid, energie, wonen en minima. 

 

Diverse pilots en initiatieven hebben al relevante inzichten gegeven 

om met behulp van een energiecoach de energiearmoede onder 

minima te bestrijden. ZEKER® Advies biedt gemeenten de 

mogelijkheid om aan de slag te gaan met een praktische aanpak die 

de energierekening aangrijpt om armoede en schulden te bestrijden 

(of te voorkomen). Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. De inzet 

van de energiecoach levert huishoudens niet alleen lastenverlichting 

op, óók wordt actief bijgedragen aan energiebesparing. Op deze wijze 

maken huishoudens met een smalle beurs op een laagdrempelige 

manier kennis met een socialere energietransitie. 
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De Quickscan Energiearmoede van ZEKER® Advies geeft lokaal 

inzicht in de kansen en risico’s rondom energiearmoede. Het biedt 

daarbij ook handelingsperspectief voor een praktische aanpak van 

energiebesparing bij huishoudens met een smalle beurs. Door een 

effectieve aanpak van dit thema, wordt de druk op het gemeentelijk 

minimabeleid en instroom in de schuldhulpverlening verminderd en   

levert de gemeente op lokaal niveau een bijdrage aan het 

klimaatakkoord. Hierdoor wordt een praktische bijdrage geleverd 

aan de socialere enegietransitie. 

 

Over de Quickscan Energiearmoede 

De Quickscan Energiearmoede biedt gemeenten in 4 tot 6 weken 

een op maat gesneden analyse van de risico’s van energiearmoede 

en kansen voor sociaal energiebeleid. Daarmee combineren we 

onze expertise op dit thema met maatwerk voor uw gemeente. 

Inhoud: 

Een op maat gesneden en afgebakend product dat de gemeente 

inzicht geeft in de risico’s van energiearmoede. Het biedt 

handelingsperspectief voor een praktische aanpak: 

 Analyse (intern) van aanknopingspunten binnen de 

gemeentelijke organisatie. 

 Analyse (extern) van de gemeentelijke sociale kaart en 

stakeholders als aanknopingspunt voor een aanpak van 

energiearmoede. 

 Adviesdocument voor het vormgeven van sociaal 

energiebeleid, inclusief handelingsperspectief en concrete  

oplossingsrichtingen voor de gemeente. 

 Presentatie van het adviesdocument binnen de gemeente-

lijke organisatie. 
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Contactpersoon: 

Onze adviseur Yang Soo Kloosterhof is expert energiearmoede en 

uw contactpersoon gedurende het gehele traject. Wij starten de 

Quickscan Energiearmoede altijd met een intakegesprek om 

samen het traject te bespreken voor uw lokale situatie. 

 

Vervolgtraject: 

Afhankelijk van de adviezen voor uw situatie is ZEKER® Advies 

ook in het vervolgtraject de partij die hierbij kan ondersteunen. 

Daarmee zijn wij in staat vanuit onze kennis en ervaring u compleet 

te ontzorgen rondom het thema energiearmoede.  

 

Investering: 

De eenmalige investering voor de Quickscan Energiearmoede 

bedraagt € 4.500,-. Daarvoor krijgt u na de doorlooptijd van circa 

4 – 6 weken een op maat gesneden advies voor uw gemeente 

gepresenteerd die u verder helpt. 

 

Interesse of meer informatie: 

Heeft u interesse in onze Quickscan Energiearmoede of wenst u 

meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met: 

 

Jan Jitse Visser 

Directeur ZEKER® Advies 
T. 06 – 38 93 3006 
E. janjitse@zeker.eu 
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JE MAG ONS ZEKER® MAILEN OF BELLEN: 

 

ZEKER® Advies 

Hereweg 20 
9725 AD Groningen 

advies@zeker.eu 
050 - 309 7342 

ZEKER® Advies 
De betrokkenheid van de omgeving, de integraliteit van oplossingen en de 
complexiteit van uitdagingen doen een steeds groter beroep op de 
publieke sector. Soms is de druk hoog, ontbreekt het overzicht of wordt er  
capaciteit gemist.  

Dat zijn momenten voor ZEKER® Advies: wij zijn opgericht om 
maatschappelijke impact in de publieke sector te realiseren. Dat doen we 
met tijdelijke ondersteuning, strategische advisering en werving & selectie 
van beleidsprofessionals.  

De mensen van ZEKER® Advies gaan participatief aan de slag als een 
adviseur die naast de opdrachtgever staat en komen met scherpe 
analyses, nuchtere adviezen en toepasbare resultaten. Wij bedienen 
opdrachtgevers in de publieke sector in Noord- en Midden-Nederland. 

 

 

Maatschappelijke impact dat is ZEKER® Advies 


