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Aanleiding

Steekproef Netwerk DAK – energiekosten van inloophuizen

- 25 plekken onderzocht 
- Vragenlijst
- 10 verdiepende interviews
- Op 10 plekken: steekproef naar energielasten en indicatie van stijging

- Resultaten:
- Onder het prijsplafond? Weinig problemen
- Huur? Situatie is divers, maar ook veel onwetendheid
- Verbruik boven prijsplafond: lasten stijgen met een factor 3 tot 4
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Verschil energiekosten 2022 (blauw) & 2023 (oranje)

Energielasten & gasverbruik aangeleverd door deelnemende 
inloophuizen webinar 15 december 2022
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Duurzaamheid



Waar lopen jullie nu al tegen 
aan?



Top 5 maatregel Kosten Financiering
Gedrag! *Licht uit en verwarming uit bij het weggaan;

*Deuren dichthouden;
*Alleen ruimtes verwarmen waar nodig;
*Apparaten niet op stand-by laten staan.

geen

Doe het zelf klussen *Radiatorfolie achter de verwarmingen plaatsen;
*Tochtstrips plakken;
*Slimme thermostaten installeren (timers, elke 
ruimte apart kunnen instellen etc);
*Lampen vervangen door LED;
*Zuinige apparaten gebruiken en installeren.

< € 500 eigen middelen

Isolatiemaatregelen dak en/of gevel €100-€200 per m2 DUMAVA 2023

Installatieadvies duurzamere verwarming
(en koeling)

€ 5.000 advies vanuit ontzorgingsprogramma 
maatschappelijk vastgoed (via 
provincies)
aanschaf: ISDE

Reduceren energievraag stralingspanelen 
zonnepanelen

€750 per stuk
€600 per stuk

ISDE
SCE (cooperatieve energie-opwekking)

Top 5 adviezen



Waar radiatorfolie plaatsen?
Je kunt radiatorfolie zowel tegen de gevel achter de radiator als tegen de achterkant van de 
radiator zelf bevestigen. Bij het zoeken van de juiste radiatorfolie kun je op de verpakking 
zien waar het bevestigd moet worden. Voor de werking maakt het niet heel veel uit of de 
folie tegen de radiator aan of op de muur erachter bevestigd wordt. Er wordt meestal 
gekozen voor een radiatorfolie die aan de radiator wordt bevestigd. Reden hiervoor is het 
feit dat deze folie na het plaatsen nagenoeg onzichtbaar is. Radiatorfolie die bevestigd 
wordt op de gevel achter de radiator blijft soms zichtbaar en dat is niet altijd even fraai. 
Komt de ruimte al slecht op temperatuur? Een radiatorfolie tegen de achterzijde van een 
radiator zal de warmteafgifte van de radiator enigszins beperken. In dit geval is een 
radiatorfolie tegen de muur aan te raden.

Bron: duurzaam bouwloket



Welk gedrag kan je zelf aanpassen?



Welke maatregelen hebben jullie al 
genomen?
- CV ketel vervangen

- Dikkere gordijnen voor de ramen

- 1 persoon verantwoordelijk maken

- Teruggaaf energiebelasting voor ANBI’s: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zake
lijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/teruggaafregelingen/terugg
aafregeling_energiebelasting

- Duurzaamheidsmaatregelen (dak isoleren, zonnepanelen)

- Sponsoren vragen voor concrete duurzaamheidsmaatregelen

- Kostenstijging aangeven bij financiers die geldelijke toezegging hebben gedaan en vragen of de 
toezegging kan worden verhoogd

- Deurdrangers plaatsen

- Mensen vragen of ze hun energietoeslag willen schenken aan het inloophuis



Welk gedrag kan je zelf aanpassen?



Welke klussen kan je zelf doen?
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Lokale overheden aanspreken



Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het 
verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma 
binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van 
maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op 
maat.

Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren bieden begeleiding bij:

• het inzichtelijk maken van de te nemen stappen

• de financieringsmogelijkheden

• het opstellen van een plan van aanpak

• het vinden van een uitvoerende partij

Het budget voor het nemen van de verduurzamingsmaatregelen valt niet 
binnen het programma.

Meer info op RVO website
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Handige links
• Het aanpassen van de ketel zodat deze tot 60 graden verwarmd: https://zetmop60.nl/

• Prijsplafond 2023: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-
prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit

• Hoe gasvrij ben jij?: https://natuurenmilieu.nl/hoegasvrijbenjij/

• Duurzaam bouwloket: https://www.duurzaambouwloket.nl/

• Klimaatburgermeesters van Nederland: https://nkw2022.nl/klimaatburgemeester

• Hoe duurzaam is jouw energieleverancier?: https://wisenederland.nl/





Extra middelen voor voorzieningen met maatschappelijke 
functie

- Najaarsnota (ministerie van financiën):
o Vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen
o Periode 2023 – 2025: 300 miljoen jaarlijks extra (indicatief)
o Periode 2026 – 2027: 400 miljoen jaarlijks extra (indicatief)

- Verdeeld via gemeentefonds en provinciefonds (dus: vrij te besteden)

- Ten behoeve van publieke en maatschappelijke voorzieningen



Hebben jullie al contact gehad met gemeenten?

Reacties in de chat



Contact met gemeente: wat te doen?

- Ga op tijd in gesprek

- Bereid je voor: onderbouw met cijfers 

- Maak zowel probleem als oplossingsrichtingen duidelijk

- Maak je positie sterker
o Je rol in armoedebestrijding
o Landelijke netwerk waar je deel van uitmaakt
o …



Oplossingsrichting

Gemeente heeft vaak nog ruimte in 
eigen energiecontract!

Onderzoek de mogelijkheden om 
energie via gemeente te laten 
lopen



Fondsaanvraag

Aanvragen tussen de 500 en 5000 euro

Meer informatie:
www.postcodeloterijbuurtfonds.nl



Hoe gaan we verder?

- Netwerk DAK:
- Contact met ministerie en VNG
- Samenwerking met kennispartners (KNHM Foundation, Arcadis, Greenchoice)
- Actuele informatie op website

- Plaatselijk:
- Expertise of denkkracht nodig? Neem contact op!
- Heb je een interessante oplossing gevonden? Deel het met ons en help 

het netwerk daarmee 


