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Energieklus - Waarom?

✓ Energiebesparing is cruciaal 

✓ Energiearmoede is een groot & groeiend probleem 

✓ Veel bewoners hebben extra persoonlijke aandacht en support nodig 

✓ Lokale energie coaches hebben beperkte capaciteit en werken vooral vraaggestuurd

✓ Er is behoefte aan een krachtige en schaalbare aanpak

✓ Met handige software helpen we bewoners beter
✓ Gemakkelijk doorpakken met goede data & organisatie

Meer actie is nodig 



Energieklus & Sobolt 

Energieklus - Wie?

✓ Gespecialiseerd in het creëren van inzicht, bewustwording & activatie 

✓ Schaalbaar en efficiënt door de inzet van slimme technologie

✓ Met meer dan 100 gemeenten succesvolle projecten ingezet

✓ Ruim 80.000 bewoners geholpen met advies

✓ Samen nóg meer impact creëren 



✓ Energiebesparing een boost geven

✓ Installatie energiebesparende maatregelen 

✓ Gericht energieadvies: klein & groot

✓ Goed te combineren met warmtescans

✓ Zeer geschikt bij de aanpak van energiearmoede

✓ Passend binnen wijk transitie programma’s

Doen, met of zonder poen

Energieklus - Wat?



Actie, actie, actie

✓ Aankondigingsbrief (optie: warmtescan)

✓  Informeren & samenwerken met lokale partijen

✓ Social media support

✓  Gemakkelijk inschrijven

✓ Deur-aan-deur aanpak

✓ Zwaan-kleef-aan effect

✓ Helpdesk met telefoonservice

Energieklus - Verwacht hoge deelname



Energieklus - Installatie
Energieklus = doen

Radiatorfolie Tochtstrips Brievenbusborstel LED-lampen



Voorbereiding Inventarisatie Advies Installatie Activatie Nazorg

Energieklus - Hoe?*

Deelname

 Energiecomfort verhogen in 7 stappen

* Energieklus wordt vaak in overleg met lokale energiecoaches uitgevoerd (‘Samen’).



Met Energieklus pak je Energiearmoede aan. Uiteraard lang niet alles, maar wel een groot 
klein beetje. De focus ligt op straten en buurten met een veelal hoog gas/energiegebruik 
(hoogste 50%) in combinatie met een laag inkomen (laagste 25%). Hierbij gebruiken we 
Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving DEGO van VNG en gemeentelijke info.

Gerichte aanpak

Energieklus - Energiearmoede?

https://vng.nl/nieuws/nieuwe-cbs-data-geven-beeld-van-kans-op-energiearmoede


Energieklus - Activatie



Energieklus - Bewonersrapport
Inzicht in verdere besparingen



Energieklus - Verder met data

Verantwoording & beleid

✓ Aantal huishoudens bezocht (huur & koop)
✓ Aantal & type kleine maatregelen
✓ Energie-, CO2- en kostenbesparing

✓ Inzicht in (grotere) isolatiekansen op wijk- en buurtniveau
✓ Foto’s van aangebrachte maatregelen

✓ Gemakkelijk vervolgacties inzetten
✓ Koppel de data



Aan de slag?!


