
Keizers & Visser wil de gemeenten ontzorgen bij
de aanpak van energiearmoede. We begeleiden
en/of leiden het gehele traject met het instellen
van een regisseur energiearmoede. 

Samen met onze adviseurs en hun ervaringen in
zowel het sociale als het fysieke domein,
begeleiden we gemeenten met het doel: een
inclusieve energietransitie. 
Organiseren van verbinding. Met intensief
relatiebeheer creëren we vertrouwen en
draagvlak bij de inwoners. We zetten in op
samenwerking met alle lagen, van wijkniveau tot
en met de provincie. 
Actorenanalyse. 
Plan van aanpak. Aan de hand van deze analyse
bepalen we samen met de betrokken partijen
het plan van aanpak en besluiten we welke lokale
initiatieven breder uitgezet kunnen worden. 
Uitvoeren en borgen van de benodigde
werkzaamheden. 
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WIE PAKT

ENERGIEARMOEDE AAN
BINNEN JOUW GEMEENTE?

 
EEN INCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE

Meer dan 10% van het inkomen gaat naar de
energierekening. 
Mensen zetten de verwarming laag of zelfs uit
om kosten te besparen.
Mensen warmen voeding soms niet op uit angst
voor hoge gaskosten. 
De groep mensen die met energiearmoede te
maken hebben wordt steeds groter. 

Er wordt van energiearmoede gesproken
wanneer huishoudens onvoldoende middelen
hebben voor energievoorzieningen.

Wat is energiearmoede

De financiële krapte leidt tot stress en een
minder gezonde leefstijl, met als gevolg een
minder goede gezondheid. 
Door hoge energiekosten ontstaan er
betalingsachterstanden en nieuwe schulden. 
Gezondheidsklachten vanwege slecht
geïsoleerde en geventileerde woningen. 

Gevolgen
energiearmoede

Door het conflict met Rusland en Oekraine is er
minder toevoer van energie wat de
energieprijzen verder omhoog zal drijven.
Eind vorig jaar is € 150 miljoen vrijgemaakt om
huishoudens te helpen. In maart is door het
kabinet besloten daar € 150 miljoen extra
bovenop te doen. Vanwege de urgente
problemen die huishoudens op dit moment
ervaren door de hoge energieprijzen.
De gemeente moet vóór mei 2023
verantwoording afleggen voor het ontvangen
geld. 
De taak om energiearmoede duurzaam aan te
pakken levert gemeenten kopzorgen op door
extra werkzaamheden. 

Steeds meer aandacht
voor energiearmoede

Aanpak Keizers & Visser

https://www.keizersvisser.nl/expertise/leefomgeving/energietransitie/
https://www.keizersvisser.nl/expertise/leefomgeving/energietransitie/

