




- Een overzicht van de activiteiten van het landelijk 
onderzoeksprogramma

- Een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de monitor 
2022 & onderzoek naar gezondheidseffecten

- Een vooruitblik op de aankomende onderzoeken en activiteiten 
van TNO op energiearmoede 

- Beantwoording van een aantal vragen vanuit de deelnemers



4

Noord-Holland

• Metropool regio Amsterdam (MRA) – SPDE 

• Leerkringen voor 6 gemeenten

• Verkenning energierechtvaardigheidsbegrip

Zuid-Holland

Meerjarig programma

• Leerkringen met 9 gemeenten

• Onderzoek - effectmetingen

• Versnellen en opschalen faciliteren
Limburg

• Adviesrapport rol van de provincie 

energiearmoede

• Kwartiermaker in gesprek met gemeenten, 

woningcorporaties, en RES’sen

Drenthe
• Drents Isolatie Offensief 

• Huiseigenaren met een inkomen tot 130% 

krijgen isolatietraject aangeboden

Flevoland

• Adviesrapport over mogelijke extra korte 

termijn maatregelen voor kwetsbare 

huishoudens

Groningen
• Adviesrapport rol vd provincie bij 

energiearmoede 

Utrecht

Meerjarig programma

• Leerkringen

• Financiering lokale projecten

• Versnellen en opschalen faciliteren

Huidige provinciale activiteiten



• Geen officiële inbedding van de energiearmoede indicatoren (geen onderdeel 
KEV, klimaatnota, niemands verantwoordelijkheid, etc)

• Geen officiële of eenduidige visie op de maatschappelijke uitdaging

• Geen overzicht van de oplossingsrichtingen voor de maatschappelijke 
uitdaging

• Geen beleidsdoelstellingen, geen opgave gericht beleid, geen 
beleidsverankering

• Geen concrete missies of strategie, geen koppeling van de indicatoren aan 
verantwoordelijkheden en doelen, geen onderdeel van huidig 
topsectoren/MMIP beleid, geen belegde verantwoordelijkheden



ENGELAND

•

•

•

LEREN VAN ANDEREN

FRANKRIJK

Doelstellingen in ‘Energie Code’

Benodigde energiekosten v. 
daadwerkelijke energiekosten

Meerdere indicatoren: 10%, LIHC, 
subjectieve warmte woning, mobiliteit, 
verlichting

SCHOTLAND 

Doelstelling: <5% energiearmoede in 
2040, <1% extreme energiearmoede

Naast economische voordelen ook 
gezondheids- en welzijnsvoordelen

Monitoring d.m.v. kwalitatief onderzoek: 
sociale interviews en huisinspectie bij 
300 huishoudens

Alle vormen van energiegebruik 
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ENERGIEARMOEDEBELEID IN EEN STROOMVERSNELLING 

201 respondenten uit 149 

gemeenten
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Gemeente Den Haag – Vestia

Conditie 1: nog niet gerenoveerd woningblok

Conditie 2: gerenoveerd woningblok

Conditie 3: gerenoveerd woningblok + inzet welzijnsorganisatie

Gemeente Haarlem – Ymere

Conditie 1: nog niet gerenoveerde straatkant

Conditie 2: gerenoveerde straatkant

Gemeente Sittard-Geleen – ZOwonen

Conditie 1: nog niet gerenoveerde flat

Conditie 2: gerenoveerde flat

Gemeente Arnhem – Volkshuisvesting/Vivare

?.....– isolatiemaatregelen (spouwmuur/vloer)

RENOVATIES VOOR ENERGIEARME HUISHOUDENS: 
WAT LEVERT HET OP?  



Voor – en nameting (within subjects-design) 

Energiecoaches – JMA - Energiebox

(kleine besparende maatregelen)

Conditie 1: Energiebox (zelf installeren) 

Conditie 2: Energiebox + installatie 

Conditie 3: Energiebox + installatie + adviesgesprek

Energiebank

Adviesgesprek (coach) + installatie kleine besparende maatregelen

Fixbrigade

Installatie van kleine en grote besparende maatregelen.

Witgoed regelingen: Den Haag & Leiden

(KLEINE) MAATREGELEN & BEWUSTWORDING



deelproject 1: inzicht in de 

situatie

1.1 Nationale en regionale 

monitor energiearmoede 

(CBS data)

1.2 Kwalitatieve 

energiearmoede monitor 

1.3 Effectmetingen van 

energiearmoede aanpakken

1.4 overzichtspublicatie 

"inzicht in de situatie“

deelproject 2: kennis voor effectief 

beleid

2.1  State-of-the-art kennis 

energiearmoedebeleid

2.2 Uitwisseling van internationale 

expertise

2.3 Workshops ondersteuning 

landelijke beleidsdoelstelling en 

strategie

2.4 Expertteam energiearmoede

deelproject 3 Versnellen implementatie

3.1 Overzicht bestaande aanpakken en lessen

3.2 Implementatie: de stand van het land

3.3  werksessies voor kort-cyclisch kennis 

delen
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Bekijk de dynamische kaart op

www.tno.nl/energiearmoede

Excel met gemeente, wijk en 
buurtniveau morgen einde dag 
beschikbaar 

http://www.tno.nl/energiearmoede
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https://www.tno.nl/nl/duurzaam/systeemtransitie/sociale-innovatie/energiearmoede-voorkomen/

