
Ca. 333.500 woningen in gemeente Rotterdam:
• 28% een slecht label (95.000) (E/F/G)
• 59% beneden gemiddeld inkomen (196.700)

Beneden gemiddeld inkomen én slecht label:
•  16% van de huishoudens heeft mogelijk  energiearmoede (54.800)

• 70% woont in een sociale huurwoning
• 18% woont in een particuliere huurwoning
• 12% woont in een koopwoning

•  Ongeveer de helft woont in een woning met een slecht 
 energie label (D, E, F of G)

•  Meer dan 80% woont in een appartement

•  58% woont alleen, 15% is een eenouder gezin

•  46,6% ontvangt een uitkering, en ruim  
80% valt in de laagste inkomensklasse

Cijfers en data energiearmoede in Rotterdam

Percentage huishoudens met betaalbaarheidsproblematiek door een hoge energiequote en/of -last:

De genoemde besparingen zijn gebaseerd op de energieprijzen van voor de prijsstijgingen in 2022.



Projecten
In uitvoering In voorbereiding (start Q4 2022) In verkenning

1. Duurzaam witgoedfonds FBNR 3. Waterzijdig inregelen 7. Activatie particuliere verhuurders
2. Energieklussers 4. Collectieve energiecoaching 8. Isolatievouchers

5. Opzoomer Mee
6. Convenant woningcorporaties

1. Duurzaam witgoedfonds FBNR Toelichting

Geschat budget € 500.000 Uit het Duurzaam Witgoedfonds 
FBNR kunnen Rotterdammers met 
een laag inkomen, via een hulp-
verlener, energiecoach of budget-
maatje een energiezuinig apparaat 
aanschaffen. Het gaat hierbij niet 
alleen om kapot witgoed, maar ook 
om slechtwerkend, energieslurpend 
witgoed. 

Geschat bereik 2.000 huishoudens

Effect op energierekening € 50 – € 100 per jaar

Stand van zaken In uitvoering

2. Energieklussers Toelichting

Geschat budget € 2 tot € 4 miljoen Bij de energieklussers krijgen 
huishoudens met een laag inkomen 
advies en er worden ook direct 
kleine energiebesparende maat-
regelen in de woning aangebracht. 
Dit is maatwerk, de energieklusser 
brengt aan wat voor die woning 
nodig is.  

Geschat bereik 9.000 huishoudens (bij 4 miljoen)

Effect op energierekening Minimaal € 200 per jaar

Stand van zaken In uitvoering



Projecten
3. Waterzijdig inregelen Toelichting

Geschat budget € 214.000 Waterzijdig inregelen is het in 
balans brengen van de cv-installatie. 
Dit zorgt voor kosten besparing. 
Deze dienst wordt alleen uitgevoerd 
bij huurders van particuliere 
 eige naren of huiseigenaren met 
een laag inkomen. 
Uitvoering door Ketelbinken en  
Wijk Energie Werkt. Zij werken  
met mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt.

Geschat bereik 400 tot 700 huishoudens

Effect op energierekening 5-10% verbruik CV-installatie

Stand van zaken In voorbereiding (start Q4 2022)

4. Collectieve energiecoaching Toelichting

Geschat budget € 200.000 Bestaande bewonersgroepen 
krijgen buitenshuis informatie over 
energiebesparing en krijgen kleine 
energiebesparende producten mee. 
Er zijn meerdere bijeenkomsten per 
groep. Dit wordt georganiseerd 
door de Energiebank. Tijdens deze 
bijeenkomsten gaan de bewoners 
ook met elkaar in gesprek over 
energiebesparing, waardoor er 
meer bewustzijn wordt gecreëerd 
en tips worden gedeeld. En zij 
helpen elkaar, indien nodig, bij het 
aan brengen van de maatregelen.   

Geschat bereik 80 tot 100 bewonersgroepen

Effect op energierekening € 150 – € 200 per jaar

Stand van zaken In voorbereiding (start Q4 2022)



Projecten

6. Convenant woningcorporaties Toelichting

Geschat budget € 9 miljoen Zeven woningcorporaties hebben 
aangegeven extra inzet te kunnen 
plegen in 2023 om de energie-
rekening van hun huurders te 
verlagen. Het gaat om projecten die 
zij extra, versneld of opgeschaald 
kunnen uitvoeren. Projecten zijn 
voornamelijk gericht op zonne-
panelen, ketel vervanging, waterzijdig 
inregelen en collectieve energie-
coaching. We sluiten een convenant 
met de corporaties waarin we de 
middelen toekennen, en duidelijke 
afspraken maken over het niet- 
doorvoeren van huur verhogingen 
en alleen investeren in DAEB- 
woningen (Diensten van Algemeen 
Economisch Belang).

Geschat bereik 5.731 huishoudens (bij 20 projecten)

Effect op energierekening € 82 – € 1.034 per jaar per huishouden

Stand van zaken In voorbereiding (start Q4 2022)

5. Opzoomer Mee Toelichting

Geschat budget € 38.000 – 350.000 (bij opschalen pilot) Opzoomer Mee voert in het najaar 
van 2022 een pilot uit waar in 5 
straten in Feijenoord  buurtbewoners 
in gesprek gaan over energie-
besparing. Ze werken hierin samen 
met de  Energiebank. Bij succes  
kan de pilot worden opgeschaald. 

Geschat bereik 50 huishoudens (in de pilot)

Effect op energierekening € 150 – € 200 per jaar

Stand van zaken In voorbereiding (start Q4 2022)



Projecten

8. Isolatievouchers Toelichting

Geschat budget € 3.5 miljoen Voor Verenigingen van Eigenaars 
bieden we laagdrempelige isolatie-
vouchers aan. Deze vouchers zijn 
te gebruiken voor grootschalige 
isolatiemaatregelen, zoals spouw-
muur, vloer- en dakisolatie of 
aansluiting op een warmtenet in 
wijken waar nog geen gebieds-
aanpak aardgasvrij is. Op een 
ontzorgende manier willen we  
deze bij de bewoner krijgen, met  
zo weinig mogelijk (administratieve) 
last voor de bewoners. Hierin 
werken we samen met VVE-010.

Geschat bereik 3500 vouchers van € 1000

Effect op energierekening € 110 – € 800 per jaar, afhankelijk van 
de maatregel

Stand van zaken In verkenning

7. Activatie particuliere verhuurders Toelichting

Geschat budget ntb Huurders van particuliere verhuurders 
hebben toegang tot de energie-
klussers, collectieve energie-
coaching en waterzijdig inregelen.  
Wij onderzoeken op welke manier 
wij particuliere verhuurders verder 
kunnen motiveren bij het nemen  
van grote energiebesparende 
maat regelen.

Geschat bereik Ca. 18% huurt particulier

Effect op energierekening Afhankelijk van de maatregel

Stand van zaken In verkenning


