
 
 
Opdracht 
Innovatiewerkplaats EnTranCe 
 

1 
 

Titel opdracht 

Brede opdracht aangaande energiearmoede 

 
Opdrachtgever 

Lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken in de Energietransitie 

 

Lectoraat 

Lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken in de Energietransitie 

 

 
Probleemstelling 

‘550.000 huishoudens in Nederland kampen met energiearmoede. Dit concludeert 
onderzoeksinstituut TNO op basis van cijfers van 2019. Het stempel 'energiearm' ontstaat als 
een huishouden 13 tot 20 procent van zijn besteedbare inkomen kwijt is aan de gas- en 
elektriciteitsrekening. Ter vergelijking: in een gemiddelde woning wordt 5 procent aan gas en 
elektriciteit uitgegeven.  

Een harde kern van 250.000 blijkt extra kwetsbaar: zij hebben een laag inkomen én hoge 
energiekosten én een huis dat niet goed is geïsoleerd. Het gaat begrijpelijkerwijs veelal om 
mensen die leven van een bijstandsuitkering, een andere sociale uitkering of de AOW. 

Daarbij zijn eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd in de 
energiearmoede. Dit is logisch: de algemene kosten van gas en licht zijn niet te verdelen 
over meerdere inkomens en drukken relatief zwaar op het besteedbare budget.’ 

Woningcorporatie is cruciaal in strijd tegen energiearmoede  | RTL Nieuws 

 

Opdrachtomschrijving  

Voor studenten van SIRE 

Onderzoek de verplichtingen van woningcorporaties t.a.v. isolatie, verduurzaming en het tegengaan 
van energiearmoede, adviseer (via het lectoraat) de nationale overheid t.a.v. de geldende wetgeving 
waar aandacht naar uit moet gaan. Zijn de taken en verantwoordelijkheden wel duidelijk? Biedt het 
woningcorporaties om er zelf invulling aan te geven. Waar kan het beter? 

Voor alle andere studenten: 

Verder kunnen andere studenten ook vanuit eigen opleiding meedenken over het tegengaan van 
energiearmoede. Studenten voor modellering en finance/economie kunnen bijvoorbeeld gaan 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5263357/woningcorporaties-cruciaal-strijd-tegen-energiearmoede
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uitzoeken welke bijdrage de bijstandsgerechtigden en werklozen kunnen leveren aan het 
verminderen van piekbelasting op het net door vrijwel geen elektriciteit te gaan gebruiken tijdens de 
piekuren. Hier zou dan een korting gegeven kunnen worden op de energierekening (bijv. aftrek van 
de netwerkkosten) die zou motiveren om de elektrische apparatuur buiten piekuren te gebruiken. Dit 
zou dan uitgezocht kunnen worden met netbeheerders, energie-Nederland, gemeenten en bewoners 
voor de praktijk input. Juridisch zou je kunnen kijken naar de datastroom en de bevoegdheden van 
de netbeheerders. De opdracht komt tot stand door gesprekken met de student, themacoördinator, 
lector juridische vraagstukken en de afstudeerdocent van eigen opleiding.  

 

 

 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

SIRE, SBMF, SASS 

 

 
Soort opdracht  

Bachelor – afstudeeropdracht 

 

Periode  

Semester 2, 2022-2023 

 

 

Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 
Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
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− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 
of experts. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 


