
Hoe betrek je 
huurders bij de
energietransitie?



Mensen inspireren en activeren
We staan in Nederland voor een uitdagende opgave. 
Samen moeten we energie opwekken en besparen 
op het verbruik van elektriciteit en warmte. Voor 
woning corporaties ligt hier een belangrijke taak, 
want hoe activeer je huurders van jong tot oud op 
een leuke manier? Hoe zorg je ervoor dat iedereen 
iets kan doen dat bij hem of haar past?

RRE-subsidie
De overheid stimuleert woningcorporaties met de regeling reductie energie gebruik (RRE) om huurders  
te activeren. De eerste ronde van de RRE is een succes, deze is gericht op huis eigenaren en hiermee 
worden veel huishoudens bereikt. Half november start de tweede ronde van deze regeling, waarbij 
ook huurders de mogelijkheid krijgen hun huis te verduurzamen. Van deze regeling gaat een groot 
deel naar woningcorporaties. Een impuls op weg naar een betere Energie-Index.

Doezaam: samen, duurzaam, doen!
Willen jullie (opnieuw) gebruik maken van de RRE regeling, en kunnen jullie hulp gebruiken bij de 
aanvraag en de invulling ervan? Met onze ervaring van de RRE hebben wij een uniek concept gemaakt 
dat woningcorporaties zonder moeite kunnen implementeren. Met Doezaam worden mensen be-
wust, krijgen ze overzicht van de mogelijkheden bij hun in de buurt en worden acties laagdrempelig 
aangeboden.

Aan de slag
Doezaam wil impact maken. Samen in kleine stappen richting een grote verbetering. Geen drempels, 
maar gewoon snel een concreet voorstel en aan de slag in de wijken. Geef ook huurders binnen jullie 
woningvoorraad een impuls door met gebruik van de RRE op een leuke manier 500 - 5.000 huis-
houdens te bereiken, inspireren en te activeren.* regeling reductie energiegebruik

Alles uit? Alles uit! 
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Apparaten op stand-by? 

Zet ze écht uit, d
ie stiekeme 

stroomslurpers!

Afwisseling is gezond

1

7

 
N

R

Is jouw energieleverancier  
duurzaam? Check of je kunt  

wisselen van leverancier. 

Bewijs van  
goed gedrag
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Duurzaam doen: geen woorden,  

maar daden. Verspil dus geen energie 

(ook niet als die energie duurzaam is).

Scan de QR code

doezaam.nl/beekweide

Hoe betrek je huurders bij  
de energietransitie met de  
tweede ronde van de RRE?*



Wil je de RRE-subsidie optimaal benutten?

Wil je huurders activeren?

Neem contact met ons op info@doezaam.nl

Wij maken een passend voorstel.

Wij leveren kant-en-klare input voor de 
RRE-aanvraag en een intern voorstel.

Je dient de RRE-aanvraag in
 en we kunnen aan de slag.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

In 6 eenvoudige  
stappen aan de slag 
om een duurzame  
impact realiseren.

www.doezaam.nl • info@doezaam.nlScan de QR code
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