
1 

Meer dan 50 Haagse energiecoaches helpen buurtgenoten 
besparen op hun energierekening 
 
De noodzaak om duurzame stappen te zetten wordt elke dag groter. Stijgende gasprijzen i.c.m. slecht 
geïsoleerde huizen zorgen er soms zelfs voor dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. 
De rol van de energiecoach wordt steeds belangrijker, omdat mensen vaak niet precies weten wat een 
verstandige stap is in het verduurzamen van hun woning. Een energiecoach is een onafhankelijke, 
vrijwillige buurtgenoot die een intensieve opleiding gevolgd heeft. Hij/zij is bekend met de soort huizen in 
een bepaalde buurt, weet welke verduurzamingsmaatregelen verstandig zijn en is op de hoogte van 
ontwikkelingen in de wijk. In Den Haag zijn er onder de noemer Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA) 
nu 52 energiecoaches actief in 9 wijken en daar komen steeds meer wijken bij.  
 
HEBA 
De 52 Haagse energiecoaches komen uit het Regentesse- en Valkenboskwartier, Benoordenhout, 
Scheveningen, de Bloemen- en Bomenbuurt, Vruchtenbuurt, Archipel/Willemspark, Duinoord, 
Mariahoeve en Ypenburg. Stichting Duurzaam Den Haag verzorgt samen met de wijkinitiatieven de 
coördinatie en coöperatie Hoom de opleidingen. In totaal zijn er al 449 gesprekken gevoerd met 
bewoners en zijn er meer dan 700 verduurzamingsmaatregelen aangevraagd waarvan bijna de helft is 
uitgevoerd.  
 

 
De Haagse energiecoaches komen regelmatig samen, zoals hier op 17 september in Utopie 
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En nu zelf aan de slag 
Voor bewoners uit Den Haag zijn er meerdere mogelijkheden om met een energiecoach aan de slag te 
gaan. Allereerst kun je een gesprek aanvragen met een energiecoach uit jouw wijk. Dat kan via de pagina 
duurzaamdenhaag.nl/heba. De coaches kennen de buurt en gaan met kennis, ervaring en voorbeelden uit 
de eigen wijk met buurtgenoten in gesprek over verduurzaming van hun woning. Is het bijvoorbeeld 
verstandig om te beginnen met isolatie of gaan jullie samen het dak op om te kijken of daar zonnepanelen 
kunnen liggen? In een keukentafelgesprek van buur tot buur bespreekt een energiecoach alle behoeften 
van de bewoner en neemt dit op in een gespreksverslag. Daarmee kan de bewoner zelf aan de slag om de 
woning van het gas af te krijgen.  
 
Op dinsdag 26 oktober organiseren de energiecoaches een gratis, openbaar webinar over alles wat 
Haagse bewoners met hun dak kunnen doen. Denk hierbij aan zonnepanelen, groene daken of dakisolatie. 
Het webinar is bedoeld voor alle bewoners in Den Haag. Inschrijven kan via het online formulier of een 
mail naar cas@duurzaamdenhaag.nl.  
 
 

https://duurzaamdenhaag.nl/evenementenkalender/webinar-duurzame-maatregelen
mailto:cas@duurzaamdenhaag.nl

