
Subsidieaanvraag maatschappelijke initiatieven 2017

Stichting Transition Town Roosendaal vraagt bij deze subsidie aan voor een klein project met 
de werktitel Minima houden energie over. 

Doelstellingen

De doelstellingen van dit project zijn op langere termijn:

* Verlagen van maandlasten van minimagezinnen
* Sociale activering van leden van minimagezinnen
* Vervanging van onzuinige huishoudelijke apparaten door zuinige varianten, zodat de 

totale energiebehoefte binnen Roosendaal afneemt
* Bewustwording binnen minimagezinnen van manieren om het energieverbruik terug te 

dringen

De subsidie wordt aangevraagd voor een kleinschalig experiment met de hieronder 
beschreven aanpak, om ervan te leren en de aanpak te verbeteren alvorens het project 
eventueel op te schalen.

Probleemsituatie

Minima zitten gevangen in een aantal vicieuze cirkels. Eén hiervan is, dat hun huishoudelijke 
apparaten oud zijn en veel energie verbruiken. Denk hierbij aan koelkasten, vriezers en 
koelvriescombinaties, wasmachines en wasdrogers. Dit betekent een maandelijks 
terugkerende hoge energierekening. Bij vervanging wordt bij gebrek aan budget gekozen 
voor de laagst mogelijke aanschafprijs, dus praktisch altijd weer voor een apparaat met een 
hoog verbruik. Dit houdt de vicieuze cirkel in stand: hoge maandelijkse lasten verhinderen 
opbouw van budget voor een werkelijke verbetering. Vanzelfsprekend is dit ook vanuit 
duurzaamheidsoogpunt een zeer ongewenste situatie.

Globale aanpak

Aan minimagezinnen worden tweedehands energiezuinige huishoudelijke apparaten ter 
beschikking gesteld, tegen gunstige voorwaarden die hen een echte keuze bieden. 
Het wordt hen mogelijk gemaakt om eventueel in natura te betalen, d.w.z. door deel te 
nemen en bij te dragen aan sociale activiteiten en het leveren van bepaalde tegenprestaties. 
Bij onder andere de Kringloper (Saver) en Stichting Transition Town Roosendaal (Fiksclub) 
zijn daar volop mogelijkheden voor.

De contacten met minimagezinnen worden ook gebruikt om hun totale energiesituatie te 
inventariseren en verbeteringstips te geven.

Resultaat

* Lagere maandlasten voor minima, zodat zij een beter perspectief krijgen en zich kunnen 
richten op oplossingen op langere termijn.

* (Leden van) minimagezinnen worden sociaal geactiveerd.
* Onzuinige apparaten worden vervangen door zuinige varianten, zodat de totale 



energiebehoefte van Roosendaal daalt. (Dit komt in het ideale geval neer op vervanging 
van alle apparaten ouder dan ongeveer acht jaar, bij vervanging door defecten eerder.)

Betrokkenen

Stichting Transition Town Roosendaal

Stichting Transition Town Roosendaal (TTR) levert de Kringloper kennis en ervaring op 
het gebied van reparatie van elektrische apparatuur (Fiksclub). Samen met de Kringloper, 
de Voedselbank en de betrokken gezinnen bepaalt TTR de voorwaarden waaronder de 
apparaten ter beschikking worden gesteld.

de Kringloper

De Kringloper selecteert geschikte apparaten uit de eigen voorraad, maakt deze klaar 
voor gebruik en ondersteunt het project op organisatorisch gebied.

Voedselbank 

De Voedselbank heeft contacten in de doelgroep, kan geschikte gezinnen selecteren en 
toezien op naleving van gemaakte afspraken.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit minimagezinnen. 

Draagvlak

De probleemsituatie zoals hierboven geschetst is duidelijk geworden in gesprekken met 1) 
klanten van de Fiksclub, 2) klanten van de Voedselbank, 3) en medewerkers van de 
Voedselbank, en 4) mensen bij wie door TTR een energiescan is uitgevoerd. De doelgroep 
heeft grote overlap met groep 2 en in mindere mate met groep 1. Gezegd moet worden dat 
de mensen in de doelgroep door hun situatie moeite hebben met beslissingen die verder in de 
tijd gaan dan de dag van morgen. (Dit is in het algemeen geen gevolg van domheid of 
karakterfouten, zie het artikel van Rutger Bregman 'Waarom arme mensen domme dingen 
doen', http://bit.ly/1hYtjNZ ). We kunnen daarom helaas niet stellen dat de doelgroep om dit 
project gevraagd heeft.

In het algemeen is er in Roosendaal voldoende draagvlak voor initiatieven om de CO2-
uitstoot te verminderen en sociale minima te activeren.

Resultaatmeting

Effecten op energieverbruik zijn direct te meten aan de hand van de meterstand. Effecten op 
de maandlasten zijn daaruit eenvoudig te berekenen.

De mate van sociale activering zal worden vastgesteld in interviews met de betrokkenen en 
medewerkers van bv. de Kringloper.



Budget

Het gaat hier om een proefproject op kleine schaal. De gevraagde subsidie is vooral een 
verzekering dat de gebruikte apparaten in de praktijk daadwerkelijk aan de Kringloper 
vergoed worden. 

10 tweedehands energiezuinige apparaten à € 200,- € 2000,-
PR- en voorlichtingsmateriaal € 500,-
Totaal € 2500,-

Voor dit project is geen andere financiering. De partners investeren de benodigde mankracht 
en tijd.

Roosendaal, 14 juni 2017

Namens Stichting Transition Town Roosendaal
Sjaak Adriaanse, secretaris


