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Tijd voor een beetje inspiratie. Wat doen steden in Nederland en landen 
om ons heen als het aankomt op het betrekken van gemarginaliseerde 
groepen in de energietransitie? En hoe kan Amsterdam hiervan 
leren? Om daarachter te komen heeft Tertium onderzoek gedaan naar 
energie-initiatieven in Europa die een bijzondere aanpak hanteren om 
bijvoorbeeld minderheidsgroepen te betrekken in de energietransitie of om 
energiearmoede te verminderen. De onderzochte organisaties dragen ieder 
op hun beurt bij aan een inclusievere energietransitie waarin elke groep 
wordt meegenomen. Dit document is verdeeld in de volgende thema’s; 
energie armoede en lage inkomens, jongeren, gender en intersectioneel. 
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ENERGIE ARMOEDE EN LAGE 
INKOMENSGROEPEN 

Burgers worden als energiearm gerekend wanneer zij met 
hun inkomen een te hoge energierekening niet kunnen beta-
len. Als gevolg hiervan zijn deze burgers vaak genoodzaakt 
drastische maatregelen te treffen, zoals het niet aanzetten 
van de verwarming. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 7% van 
de huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ener-
giearmoede hangt sterk samen met een laag inkomen. Niet 
alleen maakt een laag inkomen het betalen van de energie-
rekening lastiger, maar ook kunnen burgers met een laag in-
komen minder makkelijk meekomen met de energietransitie. 
Dit vergt immers vaak een investering.

Energiearmoede komt overal ter wereld voor, en wordt op 
verschillende manieren bestreden. Eén van de meest voor-
komende maatregel is het verschaffen van advies aan bur-
gers. Dit kan aan de hand van meerdere media, maar door 
veel initiatieven, zoals Aktiegroep oude westen, wordt gebruik 
gemaakt van energiecoaches. Ook dragen veel initiatieven bij 
aan het renoveren van woningen van burgers met energiear-
moede. Zo benut het initiatief Les 7 Vents du Cotentin de hulp 
van vrijwilligers om de kosten van renovatie laag te houden.

Andere manieren om de 
bestrijding van energiearmoede 
laagdrempelig te maken zijn 
bijvoorbeeld het verlagen 
van de instapkosten bij een 
energiecoöperatie, zoals gebeurt 
bij Copernico, of het ontzorgen 
van taken voor de betreffende 
energiearme burgers, zoals de 
energiecoöperatie Energent doet 
via Gent Zonnestad.

Inclusiviteit vergroten? 
Laat energiecoaces samen-
werken met organisaties in het 
sociale domein die al achter de 
voordeur komen en het ver-
trouwen hebben. Bijvoorbeeld 
kerkelijke caritasgroepen en 
Schuldhulpmaatjes
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https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/9/tno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-in-kaart/
https://aktiegroepoudewesten.nl/
https://www.7vents.fr/
https://www.coopernico.org/en
https://zonnestad.energent.be/


Laat zonnepanelen leggen op het dak van de 
school door Schooldakrevolutie 

Maak een voorleesboekje over duurzaamheid.
 

Maak een poppenkastvoorstelling over de ener-
gietransitie of huur een springkussen.

De nieuwe generatie is de toekomst. 
Des te belangrijker dat zij betrokken 
worden bij de energietransitie. Met 
betrekking tot jongeren kan er onder-
scheid gemaakt worden tussen kinde-
ren en jongeren. 

Voor kinderen is het advies “betrek hen bij de transitie”. Bij 
Middelgrunden Wind Turbine Cooperative, een windener-
gie-coöperatie, is er een ‘childrens’ turbine’. Hier stemmen 
de kinderen van aandeelhouders in de besluitvorming van 
de energiecoöperatie. 

Voor jongeren geldt ditzelfde advies, zij het dat dit nog een stap verder gebracht kan worden 
doordat zij geïnspireerd kunnen worden om te gaan werken in dit veld.

Inclusiviteit 
vergroten? 
Bereik ouders via 
hun kinderen

Inclusiviteit vergroten? 
Creëer werkgelegenheid door een be-
taald opleidingstraject tot energiecoach 
op te zetten. Voor inspiratie hierover, 
check de website van ZEZ Croatia. 

Inclusiviteit vergroten? 
Laat jongeren in gesprek gaan met 
zonnepaneel-, warmtepomp- of isolatie-
plaatsers. 

JONGEREN
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https://www.middelgrunden.dk/middelgrunden-windmill-cooperative/
http://www.zez.coop/index_en.html


EUCENA
EUCENA (European Citizen Energy 
Academy) is een project dat inzet op 
meer energie gemeenschappen in 
Zuidoost-Europa met speciale aandacht 
voor gender en businessmodel-innovatie 
in de energiesector. Ze bieden gratis 
online lessen aan zodat zoveel mogelijk 
geïnteresseerden kunnen deelnemen. 
Uit ervaring benadrukken ze het belang 
van zichtbare vrouwelijke rolmodellen in 
de communicatie en bijeenkomsten om 
andere vrouwen aan te moedigen om deel 
te nemen.

Wat betreft gender zijn er voorbeelden gevonden waarin 
de rol van vrouwen in de energietransitie wordt benadrukt. 
Voorbeelden van het betrekken van personen die buiten het 
binaire systeem vallen zijn niet gevonden. Uit Zweeds on-
derzoek blijkt dat vrouwen vaak actiever zijn in de informe-
le buurtgemeenschap. Ook in Amsterdam hebben vrouwen 
een belangrijke rol in de gemeenschap. Daarom wordt ge-
adviseerd om communicatie omtrent de energietransitie in 
de buurt ook over de vrouwelijke lijn te laten verlopen. Wat 
betreft vrouwen, is er een gebrek aan representatie in beeld-
vorming en communicatie omtrent veel energie projecten. 
Zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen, genderquota in 
bestuursorganen van energiecoöperaties  en het aanbieden 
van kinderopvang tijdens bestuursvergaderingen zijn moge-
lijke interventies voor een energietransitie waarin meer vrou-
wen vertegenwoordigt worden

GENDER

WECF
WECF (Women in Europe for a Common 
Future), een eco feministische organisatie 
die actief is rond verschillende thema’s 
zoals klimaatrechtvaardigheid en 
gendergelijkheid op internationaal vlak, 
werkt ook met vrouwen en energiearmoede 
en de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de energietransitie. 

Ter inspiratie

Inclusiviteit vergroten? 
Een toolkit voor communi-
catiestrategieën gericht op 
de inclusie van vrouwen.

Inclusiviteit vergroten? 
Standaard kinderopvang 
tijdens bestuursvergaderin-
gen is voorgesteld door de 
expert

Inclusiviteit vergroten? 
een ‘mentorschap’ door ac-
tief betrokken vrouwen om 
meer vrouwen te bereiken.
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https://citizenenergy.academy/
https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-021-00312-6
https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-021-00312-6
https://www.women2030.org/media-training-toolkit/
https://www.youtube.com/watch?v=oYrzxjEg3SM
https://www.youtube.com/watch?v=oYrzxjEg3SM


Er zijn ook organisaties die zich richten op alle, of meerdere 
van, de thema’s die wij hiervoor genoemd hebben. In deze 
projecten/organisaties komen drie succesfactoren naar vo-
ren:

1. Benut het talent uit de wijk ín de wijk.
2. Ga uit van de veerkracht van de gemeenschap.
3. Zie de energietransitie als een onderdeel van de 
 casuïstiek uit de wijk, het staat niet op zichzelf.

Repowering London is een overkoepelend project dat mooi 
laat zien hoe het betrekken van alle lagen van de samenleving 
bij de energietransitie in zijn werk gaat. Zij werken rondom 
intersectionele thema’s waaronder jeugd, armoede, racisme 
en gender. Ze benaderen een bepaalde gemeenschap waar 
ze een potentieel of een noodzaak zien en helpen hen met het 
opzetten van een energiegemeenschap, waarna ze een stap 
terug doen en de gemeenschap zelf het heft in handen krijgt. 
Repowering London focust op ‘achtergestelde wijken’ in de 
stad. Dit wil zeggen wijken waar veel armoede aanwezig is. 
Ze zetten in op sociale cohesie, maatschappelijke veerkracht 
en belangstelling voor en deelname aan de energietransitie.

INTERSECTIONEEL

Sluit aan bij bestaande activiteiten, zoals bij het uitdelen van maal-
tijdpakketten, op basisscholen of tijdens een dienst in de kerk

Inclusiviteit 
vergroten? 
Wees zichtbaar

Zet samen iets op met lokale tv, radio of podcast

Organiseer een energiemarkt waar mensen energiebesparende 
producten gratis kunnen krijgen (Koningsdag)

Zorg dat je in buurtgroep whatsapps opgenomen wordt, zodat je 
daar informatie kan delen of vragen kan stellen aan buurtbewoners
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https://www.repowering.org.uk/


Een van de thema’s waar ze op inzetten is scholing. Door 
middel van het organiseren van workshops en trainingen en 
hun betaalde ‘Youth Training Programme’ proberen ze jonge-
ren warm te maken voor en te betrekken bij de energietransi-
tie. Daarnaast gaan ze met hun ‘community support services’ 
langs bij gezinnen die kampen met energiearmoede om hen 
te informeren en ondersteunen, en staan ze met stands bij 
voedselbanken om een lastig te bereiken doelgroep te kun-
nen bereiken. 

Geïnspireerd geraakt? Bekijk ook eens:

 Het Engelse Brixton Solar

 Het Duitse Bündnis Bürgerenergie

 Het Schotse ALIenergy

 Het Belgische Pajopower

 Het Canadese SNAP

Inclusiviteit vergroten? 
Laat mensen rustig kennisma-
ken met de energietransitie. Ga 
bijvoorbeeld samen koken op 
inductie met producten uit de 
buurtmoestuin.

Inclusiviteit vergroten? 
Werk samen met actieve 
personen of initiatieven uit de 
wijk. Breng deze in kaart en 
zoek naar mogelijkheden om 
gezamenlijk iets op te zetten. 

INTERSECTIONEEL
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https://www.repowering.org.uk/education/
https://www.repowering.org.uk/community-support-services/
https://brixtonenergy.co.uk/
https://www.buendnis-buergerenergie.de/
https://www.alienergy.org.uk/
https://www.pajopower.be/category/nieuws/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/

