Beleidsplan Energiebank Zutphen 2022 en 2023
1. Inleiding.
In het najaar van 2020 is de Stichting Energiebank Zutphen, hierna EbZ, formeel opgericht.
De begroting voor 2022 wordt gebaseerd op de activiteiten die de laatste twee jaren zijn
uitgevoerd door EbZ in opdracht van de gemeente Zutphen en Zutphen Energie. Voor meer
informatie over de Energiebank Zutphen, zie www.energiebankzutphen.nl
2. Energiecoaches.
De afgelopen twee jaar heeft de EbZ aan de energiecoaches (7 à 8 personen) een
vrijwilligersvergoeding van €20 per bezoek betaald. Dat zijn er minder dan voorheen en dat
heeft alles te maken met feit dat we twee jaar Corona achter de rug hebben. Daarnaast
heeft de EzB in 2021 vrijwilligersvergoedingen betaald aan 4 energieadviseurs (€50 per
gesprek) en aan de vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de actie Zet ‘m op 60 (€4,50 per
bezoek). Met die actie zijn rond de 1650 huishoudens bereikt.
Binnen de groep van coaches zien wij een beweging, dat zij zich willen gaan specialiseren in:
monumenten, huurders, VvE’s en meer algemeen. De meeste energiecoaches voeren éénop-één gesprekken bij mensen thuis. Sommige energiecoaches voeren groepsgesprekken
met groepen bewoners uit dezelfde buurt en met ongeveer dezelfde woningen.
In 2020 zijn 4 energiecoaches opgeleid om gesprekken met huurders te voeren om
mogelijkheden voor besparing op de energierekening te bespreken door kleine maatregelen
en verandering van gedrag. In coronatijden is op huisbezoek gaan lastig, zeker bij huurders
(vaak minder leefruimte). Er is hiervoor een samenwerking aangegaan tussen ZE, De
Werkmakers, Schuldhulpmaatje en 2 lokale woningcorporaties. De eerste gesprekken
hebben plaatsgehad.
3. Energiebesparende middelen.
De gemeente Zutphen heeft ingeschreven bij rvo voor de Regeling Reductie Energie. Deze is
toegekend in 2020 en loopt door in 2021 en 2022. Naast de gezamenlijke inkoopacties voor
zonnepanelen en isolatiematerialen worden er ook 4.500 cadeaubonnen weggegeven met
een waarde van €45. Met deze bon kunnen, via de website van het Regionaal Energieloket,
middelen worden aangeschaft. Inmiddels is deze regeling ook voor huurders beschikbaar.
Specifiek voor de energiecoaches voor huurders is een koffer met kleine materialen
(ledlamp, folie, tochtstrippen ed.) beschikbaar. Zo kunnen zij huurders concreet iets
aanbieden om de energiebesparing op gang te brengen.
4. De actie “Energie voor iedereen”.
Eind 2021 werd steeds duidelijker dat de energieprijzen zeer fors zouden stijgen en op het
moment van het schrijven van dit beleidsplan (maart 2022), gaat die stijging nog steeds
door. In eerste instantie heeft de Rijksoverheid besloten, dat iedereen gecompenseerd zou
worden voor die sterke stijging van de energiekosten. Die compensatie wordt gerealiseerd
door een verlaging van de energiebelasting op stroom en gas en bedraagt ongeveer €400 op
jaarbasis. Dus iedereen krijgt dat bedrag, ongeacht de vraag of iedereen dat ook even hard
nodig heeft. Dat is natuurlijk niet het geval en daarom heeft de EbZ een actie opgezet,
waarvan het doel is mensen met een “grote” beurs op te roepen die €400 over te maken

naar de bankrekening van de EbZ, zodat wij mensen met een “kleine” beurs extra kunnen
ondersteunen. Die extra hulp kan zijn in de vorm van financiële steun (bijvoorbeeld bij het
betalen van de jaarlijkse eindafrekening van het energieverbruik), maar zeker ook in de vorm
van een energiecoach, die in een huisbezoek samen met de bewoners aan de slag gaat om
het energieverbruik omlaag te krijgen. En daar zijn voor de bewoner geen kosten aan
verbonden. De financiële steun wordt door ons gekoppeld aan de bereidheid van de
bewoners om een energiecoach toe te laten tot hun woning!
De eerste opbrengsten van deze actie zijn zeer bemoedigend.
We zijn gestart in week 6 van 2022 en nu (week 14) is er ruim € 20.000 binnen. En niet
alleen individuele personen geven een bedrag, maar ook instanties.
Tot zover dit beleidsplan,
Herman van den Munckhof
Voorzitter Energiebank Zutphen.
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