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Samen in Delft de winter door! 
Laat elkaar niet in de kou staan 

De energiekosten zijn zo gestegen dat jij misschien in de problemen bent 
gekomen. Je hebt de thermostaat al flink lager staan. En toch zit je in de 

kou.   

Als kerken en plaatselijke organisaties willen in samenwerking met de 
landelijke en plaatselijke overheid hulp bieden. We willen je niet in de kou 
laten staan. 

In deze brochure geven we je informatie en tips 

Hoe kan ik energie besparen? 
Is je huis niet zo goed geïsoleerd, en verlies je warmte en energie, denk dan aan manieren om je 
huis te isoleren. Wat je aan warmte behoud hoef je niet te stoken. 
Een energiecoach kan gratis tips geven om energie te besparen.  

Kijk op 015 Duurzaam www.015duurzaam.info/ 
Kijk op Energiehulp www.delft.nl/energiehulp (voor de coaches) 

De Rijksoverheid heeft een campagne om mensen te stimuleren met subsidies je woning 
energiezuiniger te maken. Dit kan door: betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen; 
zonneboilers; warmtepompen; ventilatie met warmteterugwinning; zonnepanelen. 

Kijk op Verbeterjehuis www.verbeterjehuis.nl/ 

Er zijn ook voordelige leningen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. De effectieve 
jaarrente varieert, maar is   van 3,95% voor 7 jaar tot 4,45% voor 20 jaar. 

Kijk op Warmtefonds www.warmtefonds.nl/particulieren 

Het energieloket Delft geeft advies over hoe je je energierekening omlaag kan krijgen. Ook kan je 
een cadeau van € 55 aanvragen. Deze bon kunt u inwisselen voor kleine energiebesparende 
producten. Zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop. U kunt 
hulp van een energiehulp vragen om deze materialen te bevestigen.  

Kijk op Energieloket Delft www.delft.nl/milieu/energie/energieloket-delft 

Prijscompensatie via je energieleverancier 
Iedereen met een energieaansluiting krijgt in november en december 2022 een korting van € 190 
per maand op de energierekening. In principe hoef je hier niets voor te doen. De verrekening loopt 
via de energieleveranciers. Sommigen doen dat direct, anderen doen dat bij de eindafrekening. 

Welke hulp biedt de gemeente Delft? 
• Huishoudens met een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen een 

energietoeslag aanvragen van €1300. Mensen met een bijstandsuitkering hebben dit geld 
automatisch gekregen. 

• Huishoudens met een inkomen tot 130% kunnen € 500 energietoeslag aanvragen. 
• De energietoeslag over 2022 kun je aanvragen tot 1 juli 2023. 
• Huishoudens die niet voor deze 2 regelingen in aanmerking komen, of die hogere extra 

energiekosten hebben dan de € 1300 of € 500 kunnen een aanvraag doen voor bijzondere 
bijstand energiekosten over 2022. Dat kunt u doen nadat u de jaarafrekening over 2022 heeft 
gekregen.  

• Voor de bijzondere bijstand energiekosten 2022 gelden aanvullende voorwaarden  
• Komt u in aanmerking voor (aanvullende) bijzondere bijstand? Bij een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm worden alle kosten vergoed (minus € 50). Voor mensen met een hoger inkomen 
berekent de gemeente een eigen bijdrage. 

• De twee vormen van energietoeslag gelden ook voor studenten met een eigen energiecontract. 
• Studenten zonder eigen energiecontract maar met aantoonbaar hogere energiekosten kunnen 

een aanvraag bijzondere bijstand indienen.  

Voor een actueel overzicht en aanvragen van toeslag 
Kijk op Energiecompensatie  www.delft.nl/energiecompensatie 
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Waar kan ik hulp krijgen bij het invullen van aanvragen? 
Weet je niet waar je moet zijn om hulp aan te vragen, vraag hulp bij de Formulierenbrigade van 
Delft voor Elkaar. 

Kijk op Formulierenbrigade Delft voor 
Elkaar  

www.delftvoorelkaar.nl/activiteit/formulierenbri
gade-delft-voor-elkaar/ 

ISOFA/SchuldHulpMaatje Delft kan ook hulp bieden bij het aanvragen van de energie subsidie. Zij 
kan ook een analyse maken van de financiële situatie om hulp aan te vragen bij kerken (indien 
mogelijk) of andere fondsen zoals kerkelijke fondsen, het Kansfonds of het Armoedefonds. Iedere 
woensdag is er van 9.30 tot 11.30 een inloopspreekuur “Poen en Papier” in de Vierhovenkerk.  

Kijk op ISOFA-Delft www.isofa.nl/wat-is-isofa/ 

Help! Ik kan het niet meer betalen? 
Als je in financiële problemen komt en je geen uitweg ziet, is het goed om tijdig aan de bel te 
trekken.  Voorkom dat je in schulden raakt 

Als je toch in de schulden komt klop aan bij ISOFA. Bij ISOFA is veel expertise beschikbaar. Deze 
vrijwilligers ondersteunen mensen die in de schulden dreigen te komen, schulden hebben, of die 
graag schuldhulpverlening willen, maar er niet in slagen dit zelfstandig aan te vragen. ISOFA helpt 
niet met geld, maar met hulp bij het ordenen en zelfstandig beheren van de administratie, 
persoonlijke begeleiding, raad, daad en aandacht.  

Kijk op Isofa - Delft www.isofa.nl/ 

De Voedselbank Delft kan je helpen met een voedselpakket. Bel ons klantennummer:  06 30 32 22 
55 

Kijk op Voedselbank - Delft www.voedselbankdelft.nl/ 

Op de website Samen Hart voor mensen is veel informatie over het bespreekbaar maken van en 
helpen bij geldzorgen en schulden. 

Kijk op Kennisbank - Hart voor Mensen www.samenhartvoormensen.nl/kennisbank 

Waar vind ik een warm(t)e plek? 
Als je de verwarming lager zet, zit je eerder in de kou 
In Delft zijn de volgende buurthuizen en kerken open waar je warm zit en ook nog eens gezellige 
mensen tegen komt. Vaak is het ook nog eens gratis. Ook bij veel kerken dan je warmte vinden. 

Warme kamers kan je ook vinden  op de lijst van het Leger des Heils. 
Kijk op Leger des Heils www.legerdesheils.nl/warmekamers 

Hoe kan ik een ander helpen? 
Niet iedereen heeft de energietoeslag nodig. 

Heb jij de energietoeslag van € 190 niet nodig, help dan een ander die het wel kan gebruiken.  
a. Geef jou energietoeslag aan het Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft of aan het Ursulafonds 
b. De pci St. Ursulafonds deelt een boodschappenkaart vrij te besteden is bij de plaatselijke 

supermarkt uit die mensen die net buiten alle regelingen vallen of beschroomd zijn hulp te 
vragen. 

 
NL14 INGB 0006 7291 43 t.n.v. ISF Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft 
NL25 INGB 0004 6717 69 t.n.v. pci St. Ursulafonds 
NL36 RABO 0316 0746 83 t.n.v. ISOFA Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij 

Financiën en Administratie 
NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft 
NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. 

energiearmoede 
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