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Minima ook helpen bij verlagen energiekosten?BS&F

Wij helpen gemeenten voor minima 
oplossingen te bieden bij problemen met 
geld, gedrag en gezondheid en met het 
optimaliseren en vereenvoudigen van de 
administratieve processen

• Energiearmoede

• BS&F wil gemeenten helpen om energiekosten van minima 
te verlagen naast het aanbieden van een gemeentepolis

• Ons doel: het verhogen het vrij besteedbaar budget, wat 
tevens leidt tot minder wanbetaling!

• Besparingen tot €300,- per jaar mogelijk



Pilot EnergieBS&F

• Uitgangspunten pilots Goedkope Energie: 

• Inwoners attenderen op mogelijkheid besparen 
maandelijkse energiekosten. Verwijzen naar 
energie.gezondverzekerd.nl 

• Aanbod op maat voor kwetsbare doelgroep

• BS&F wil dit goed en zorgvuldig begeleiden door:

• inwoners te helpen bij het doen een aanvraag 
(online of persoonlijk) 

• door een assortiment van verantwoorde 
besparingen en duurzame contracten aan te 
bieden

• BS&F heeft daarom gekozen voor een 
samenwerking met Consumind

• Inmiddels veel positieve reacties en aansluiting van meer 

gemeenten



BS&F werkt samen met ConsumindGoedkope Energie

• Wie is Consumind?

• opgericht in 2011

• adviseert en bemiddelt >850.000 gezinnen in 
Nederland op gebied van energie, telecom, 
verzekeringen en hypotheken

• In 2018 heeft Consumind een platform gelanceerd 

voor schuldhulpverleners (bewindvoerders en 

inkomensbeheerders) waarmee ze inmiddels via meer 

dan 450 bewinds- en inkomensbeheerkantoren 

gezinnen helpen flink te besparen



Samengevat

…

Goedkope Energie

Wij willen gemeenten helpen met:

• het terugdringen van de energiearmoede door 
besparing van energielasten

• het betrekken van inwoners met een laag 
inkomen bij de energietransitie

• Persoonlijke begeleiding naar een goedkoper 
energiecontract 

Dit doen wij door speciale afspraken met geselecteerde 
aanbieders voor de doelgroep te maken

Aanbod van Groene energie past binnen het  
duurzaamheidsbeleid gemeente



Waarom deze pilot in plaats van regulier aanbod? 

• Dit platform is toegespitst op de doelgroep:

• 100% acceptatie van consumenten (geen zwarte lijsten 

& geen creditcheck)

• Geen borgstelling. Borgstelling is vaak belemmerende 

factor om overstap te maken naar een goedkopere 

overeenkomst

• Geen risico opslag in de energietarieven

• Eventuele overstapboetes worden direct vergoed 

• Een focus op meerjarige contract (duurzame besparing)

• Helpdesk (telefonisch of online) beschikbaar of 

persoonlijke hulp, op afspraak, op locatie van de 

gemeente

• Strenge selectie energiemaatschappijen, alleen 

partijen die aan de door ons gestelde voorwaarden 

voldoen en groene (duurzame) energie aanbieden 

Goedkope Energie



Pilot Berkelland

• Adviestool en applicatie om direct over te stappen naar 
andere energieleverancier 

• Doelgroep tot 130%

• Minima wijzen op mogelijkheid om via 
gezondverzekerd.nl te besparen op energiekosten via:

• Brief aan doelgroep (PW)

• Berkelbericht

• Brief naar woningcorporaties

• Na aanmelding voor een Gemeentepolis

• Tijdens (digitale) spreekuren of op locatie gemeente

• Maatschappelijk middenveld informeren over 
mogelijkheden tijdens voorlichtingsbijeenkomsten 

• Timing zo snel mogelijk live:  komende half jaar veel te 
besparen omdat energietarieven nu nog laag zijn en 
energiearmoede bij veel gemeenten op de agenda.

Goedkope Energie

www.gemeenteberkelland.nl/pilotenergie 



Signalen & aandachtspunten in een gezin

• Gezinnen met variabele energiecontracten (slaaptarieven)

• Wijziging gezinssamenstelling

• (Aanstaande) verhuizing

• Een energieovereenkomst die aflopend is

• Sterke tariefwisselingen in de energiemarkt (let op het 

nieuws)

Vervolg



Landingspagina en digitale aanvraagGoedkope Energie



Vervolgstappen

• College ingelicht over de Pilot Energie (week 26)

• Raadsbrief verstuurd (week 26)

• 12 juli live 

• Bericht uit via het Berkelbericht (week 28)

• Brief voor minima (PW) (week 28)

• Brief naar woningcorporaties (week 28)

• Voorlichting 6 juli en 13 juli 

• Koppeling met bestaande activiteiten van gemeenten op 

het gebied van duurzaamheid (energieboxen, 

energiecoaches)

• Spreekuren?

Vervolg

www.gemeenteberkelland.nl/pilotenergie 



Vragen???Vragen?


