
Quickscan energiearmoede
Snel inzicht in energiearmoede binnen uw gemeente

December 2022



De quickscan in het kort
Snel inzicht in de risicogebieden van 
energiearmoede.
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Energiearmoede is een steeds groter wordend probleem dat 
vraagt om een effectieve aanpak van de overheid.

Niet alle gemeenten hebben zicht op huishoudens in 
energiearmoede. Daarvoor zijn gegevens nodig om te bepalen 
welke huishoudens het hardst worden getroffen.  

Energiearmoede laat zich niet in één getal uitdrukken. Het gaat 
om een combinatie van kenmerken van huishoudens, de 
woningen zelf en kosten van de oplossingen. Energiearmoede 
vraagt daarom om samenwerking tussen het sociale en fysieke 
domein.

Met verschillende indicatoren geven we in deze quickscan 
inzicht in straten of buurten waar specifieke risico's op 
energiearmoede groter zijn. Op die manier kan een gemeente 
prioriteiten stellen en gericht en proactief hulp bieden.



Waarom deze quickscan?
Verdieping voor een goede prijs, dankzij het slim combineren van gegevens.
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We maken gebruik van de indicatoren die de VNG ontwikkelde 
en waar het CBS de data voor heeft opgeleverd. Wij hebben hier 
drie verbeteringen in aangebracht:

1. Overzichtelijke presentatie. We hebben energiearmoede 
niet alleen op een kaart gezet, maar dit gecombineerd met 
samenvattende cijfers en grafieken per buurt of wijk. Op 
die manier heeft u in één oogopslag alle relevante 
gegevens bij de hand.

2. Up-to-date analyse uitgaande van prijsplafond. We 
hebben enkele indicatoren opnieuw berekend met de 
energieprijzen zoals vastgesteld voor 2023..

3. Fijnmazigere schaal. Waar mogelijk hebben we de 
indicatoren berekend per postcode of woning. Op die 
manier kunt u uw aanpak zo goed mogelijk differentiëren.



Inhoud van de quickscan
Overzicht over de gemeente en verdieping binnen wijken.
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Indicator Eenheid

Hoge kosten, laag 
inkomen

Aandeel huishoudens 
per buurt

Hoge relatieve 
energie-uitgaven

Aandeel huishoudens 
per buurt

Financiële 
draagkracht

Aandeel woningeigenaren per 
buurt

Indicator Eenheid

Hoge relatieve 
energie-uitgaven

De energiequote in 2023 
per postcode

Laag inkomen en lage 
energetische kwaliteit

Inkomen per buurt, 
energielabel per woning

Financiële draagkracht, 
investeringskosten voor 
verduurzaming

Draagkracht per buurt,
investeringskosten per 
woning en techniek

Voor de gehele gemeente Per wijk



Gemeenteoverzicht:	Hoge	relatieve	energie-uitgaven
visie	op	energie.nl

0,0	% 13,0	% Bronnen:	CBS	(2021)

Buurtnaam Aantal	woningen

De	Werven 1.347

De	Hoven 1.175

De	Marken 1.295

De	Meenten 1.036

Centrum	Almere	Haven 1.068

De	Grienden 987

De	Wierden 1.783

Centrum	Almere	Buiten 1.374

Molenbuurt 1.626

Bouwmeesterbuurt 1.850

Eilandenbuurt 2.291

Oostvaardersbuurt 1.989

Vogelhorst 639

Bloemenbuurt 2.278

De	Gouwen 1.196

Faunabuurt 1.655

Landgoederenbuurt 1.626

Regenboogbuurt 2.087

Seizoenenbuurt 1.967

De	Laren 381

Indischebuurt 1.390

Stripheldenbuurt 2.573

De	Velden 590

Sieradenbuurt 423
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GM NL

Hoogst	scorende	buurten

Aandeel	huishoudens	die	meer	dan	8	%	van	hun	inkomen	aan	energie	besteden.

GM	=	gemiddelde	binnen	de	gemeente	(5,6	%).	NL	=	gemiddelde	binnen	Nederland	(8,0	%).
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Gemeentekaart

Aandeel	huishoudens	die	meer	dan	8	%	van	hun	inkomen	aan	energie	besteden.

Voorbeeld uit de quickscan
Wijkanalyse: energiequote
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Aspect Betaalbaarheid

Indicator Energiequote
Welk deel van hun inkomen zijn 
huishoudens in 2023 kwijt aan de 
energierekening, gemiddeld per 
postcode?

Eenheid Procent van besteedbaar 
huishoudinkomen

Inzicht Detailinzicht in kwetsbaarheid voor 
stijgende energieprijzen.

Gebruik Gericht opzetten van campagnes en 
maatregelen ter ondersteuning van 
kwetsbare huishoudens.

Inhoud Het product



INTERESSE?

De quickscan is beschikbaar vanaf € 750,- met een 
levertijd van 5 maximaal werkdagen.

Vraag meer informatie aan onze website. U kunt ook een 
voorbeeld van het eindproduct inzien.
www.visieopenergie.nl/energiearmoede

Of neem contact op met Ivo de Klerk via 
ivo@msgstrategies.nl

http://www.visieopenergie.nl/energiearmoede
mailto:ivo@msgstrategies.nl

