
 

 

We gaan ervoor!



E N E R G I E H E L D E N
S T E R K  I N
E N E R G I E Z A K E N

ENERGIEHELDEN - STERK MET GELD

Het verlagen van de energiekosten en

Het stimuleren van het juiste energiegedrag

HUISHOUDENS IN ENERGIEARMOEDE

Inwoners van Purmerend en Beemster maken zich

zorgen of de energieprijzen blijven stijgen en of zij

hun energierekening nog kunnen betalen. 

Met name de inwoners die te maken hebben met

energiearmoede. Zij hebben een laag inkomen en

hoge energiekosten en/of wonen in een huis van

lagere energetische kwaliteit. Zij kunnen hun

energierekening niet of nauwelijks betalen. 

HET DOEL

STRIJD TEGEN ENERGIEARMOEDE

Energiehelden coachen huishoudens in het maken

van energiekeuzes en het vertonen van het juiste

energiegedrag. Welke (in)direct effect hebben op

het verlagen van de energiekosten en daarmee het

verminderen van energiearmoede.

BEOOGD RESULTAAT

Het realiseren van merkbare en/of meetbare

besparingseffecten en gedrag ter bevordering van

de energiezelfredzaamheid binnen het huishouden.

AANPAK EN WERKWIJZE

Op de volgende pagina's worden de verschillende

aspecten van het traject uiteengezet. 

STERK MET GELD gelooft in...

...het versterken van de (financiële)

zelfredzaamheid van de Purmerender én in

zijn of haar vermogen om dit te kunnen

realiseren.

...een multidisciplinaire aanpak waarbij

praktische toepassingen van maatregelen

en het stimuleren van het juiste

energiegedrag de basis is om

energiearmoede te bestrijden.



START TRAJECT ENERGIEHELDEN 

De gemeente Purmerend start per 30 augustus

met een eerste inzet van de EnergieHelden. In de

periode hiernavolgend is het doel om

huishoudens te helpen besparen op hun

energiekosten. 

HELP JIJ MEE?

Jij kan meehelpen dit te realiseren. Als

professional van de gemeente Purmerend heb jij

de huishoudens reeds in beeld die het niet

makkelijk hebben of behoren tot de financieel

kwetsbare groepen door energieprijs stijgingen.

Jij krijgt nu de gelegenheid om huishoudens aan te

melden voor het traject van de EnergieHelden. 

HET WORDT JE MAKKELIJK GEMAAKT

Het enige wat jij hoeft te doen is de inwoners te

benaderen en een EnergieHeld aan te bieden. Is er

interesse? Dan meld je de inwoner aan. Dat is alles.

WAT IS EEN ENERGIEHELDEN TRAJECT

T O E G A N G
E N E R G I E H E L D E N

HOE MELD JE EEN INWONER AAN?

Via een digitale aanmeldpagina kan jij de

Purmerender aanmelden voor het Energiehelden

energiearmoede traject.

www.sterkmetgeld.nl/energiearmoede

ENERGIEHELD DOET DE REST

Zodra de aanmelding binnen is, zal de Energieheld

binnen 1 werkdag contact opnemen met de

inwoner voor het inplannen van 

de eerste afspraak. De afspraken vinden plaats,

indien mogelijk, thuis bij de Purmerender.

Tijdens de eerste afspraak onderzoekt de

Energieheld samen met de inwoner in hoeverre

besparingen op de energiekosten mogelijk zijn. Is

dit mogelijk, dan zal de Energieheld van A tot Z

alles regelen.

NAZORG

Tot een jaar na het traject is de Energieheld

beschikbaar voor alle vragen van de inwoner.

Het Energiehelden traject is een snel en effectief inzetbare voorziening 

waarbij energiearmoede centraal staat. 

Bestaande uit een individueel ondersteuningstraject waarin de 

financiële kwetsbaarheid van de Purmerender vermindert wordt.

 

De Purmerender wordt financieel sterker

ENERGIEHELDEN - STERK MET GELD



Mijn naam is Ismail Canga en ik ben een trotse

Purmerender, geboren en getogen. Ik geloof in een gelukkig

en financieel gezond leven voor iedereen. Middels mijn

financieel educatieve trainingen en diensten, draag ik hier

graag aan bij. 

Sinds 2018 werk ik samen met Purmerend. Door de jaren

heen heb ik op basis van feedback van deelnemers mijn

diensten verder ontwikkeld. De focus ligt op het versterken

van de financiële zelfredzaamheid en het vergroten van het

eigen oplossend vermogen van de Purmerender.

Na vele jaren gewerkt te hebben voor een verzekeraar, een

hypotheekverstrekker en voor instanties binnen het sociale

domein, had ik genoeg gezien en meegemaakt om tot een

besef te komen. Om financieel voldoende zelfredzaam te

zijn en een financieel sterke toekomst op te kunnen

bouwen, dien je het 'systeem' te ontcijferen die wij in

Nederland hebben over geldzaken. Hiervoor moet je

financieel taalvaardigheid zijn, je financiële competenties

ontwikkelen, assertief zijn, kennis hebben van zaken en

boven alles, de juiste mindset hebben.

Dit besef wil ik graag overdragen aan Purmerenders. Ik leer

ze alles over geldzaken die ze niet van huis uit, maar ook niet

vanuit school hebben meegekregen. 

Sterk met Geld is mijn passie en ik haal er veel voldoening uit.

En uitaard doe ik mijn best voor alle Purmerenders.

Fijn dat we gaan samenwerken. Ik kijk er naar uit.

E N E R G I E H E L D
I S M A I L  C A N G A

 Ismail Canga

ENERGIEHELDEN - PROJECT ENERGIEARMOEDE

is een initiatief van STERK met Geld in opdracht van gemeente Purmerend


