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Aanleiding 
Vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE, 2020-2021, huiseigenaren) konden 
huiseigenaren een voucher van 70 euro ontvangen om hun woning te verduurzamen. 
Middels deze actie is er in Hillegom 328.998 kg CO2 op jaarbasis bespaard en per 

deelnemer een gemiddelde jaarlijkse energielastenbesparing van 74 euro. In vervolg op 
de RRE is de Rijksregeling Reductie Energiebesparing Woningen (RREW, 2021) vanuit het 
Rijk beschikbaar gesteld. Hierop zouden naast huiseigenaren ook huurders aanspraak 
kunnen doen, met een vergelijkbare voucheractie als eerder alleen voor huiseigenaren 
beschikbaar was. De aanvraag vanuit Hillegom, en andere Duin- en Bollenstreek 
gemeenten is afgelopen voorjaar ondanks een tijdige aanvraag afgewezen wegens (zeer 

snel) overschreden subsidieplafond, waardoor er voor de huurders in onze gemeente tot 
op heden geen regeling beschikbaar is die aansluit op de RRE. In de commissie van 10 
maart 2021 heeft het college aangegeven dat het zelf aan de slag wil gaan met een 
voorstel voor de huurders. Hillegom is vervolgens, samen met de Duin en Bollenstreek 
gemeenten, in bezwaar gegaan tegen de afwijzing van de RREW. In afwachting van de 
hoorzitting en het besluit van het Rijk zijn de mogelijkheden voor een eigen actie voor 
huurders verkend.  
 
Energiebesparing is een belangrijk doel voor Hillegom, en zal een van de belangrijkste 
uitgangspunten zijn binnen de Transitievisie Warmte (TVW) en Lokale Energie Strategie 
(LES). Een groot deel van het energieverbruik van Hillegom komt van woningen. Het is 

belangrijk om ook de huurders te stimuleren om energie te besparen aangezien de 
woningvoorraad voor een substantieel deel bestaat uit huurwoningen. Als gevolg van de 
beoogde energiebesparing wordt ook een verlaging van de energielasten voor 
deelnemende huurders verwacht. 

 
Huurdersactie energiebesparing 
Er wordt een voucheractie voor energiebesparing voor huurders in Hillegom 
georganiseerd. Door een voucher van 70 euro kunnen huurders energiebesparende 
producten aanschaffen. Hiertoe stelt de gemeente budget beschikbaar, de kosten kunnen 
binnen het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid verantwoord worden. 
 
Binnen Hillegom zijn er ongeveer 3.110 adressen van huurders. Bij dergelijke acties is de 

verwachting dat 40 tot 50% van de geadresseerden gebruik maakt van de aangeboden 

voucher. Met een voucherbedrag van €70,- en een conversie van 50% is de verwachting 
dat een dergelijke actie een voucherbudget van ca €110.000,- nodig zou hebben. 
Daarnaast zijn er uitvoeringskosten voor Winst Uit Je Woning (WUJW) (ca €20.000), 
eigen en externe communicatiekosten en ambtelijke uitvoeringsuren. Er is vooralsnog 
geen (externe) subsidie beschikbaar voor dit voorstel, de bezwaren tegen het afwijzen 

van de RREW subsidie zijn afgewezen.  
 
Er is voor deze actie een aparte subsidieregeling vastgesteld. Hillegomse huurders 
ontvangen na publicatie van deze regeling een brief over deze energiebesparingsactie. 
Ook wordt er een activerende bewustwordings- en communicatiecampagne gevoerd. 



 

 

Waar dat mogelijk is, worden lokale ondernemers hierbij betrokken. De actie heeft een 
relatief korte looptijd, om de urgentie tot deelname te verhogen. Indien het 

subsidieplafond niet bereikt wordt bij einde van de looptijd van de actie, dan vloeit het 
resterend budget weer terug in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid om ten goede 
te komen aan vervolgacties.  

 
Communicatie en planning 
 
 Voucher voor energiebesparende maatregelen  

Begin december zal er een voucherbrief worden gestuurd naar huurders in de 
gemeente. Met deze voucher worden huurders gestimuleerd om kleine 
energiebesparende maatregelen aan hun huurwoning te doen. De voucher 

vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 70,-. De actie heeft een doorlooptijd 
van 4 maanden voor het benutten van de vouchers. Huurders kunnen de voucher 
zowel online als in fysieke winkels besteden. Vanzelfsprekend houden we bij de 
uitvoering van deze actie rekening met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

 
 Samenwerking lokale ondernemers  

De gemeente vraagt twee lokale ondernemers, de Karwei en de Kluswijs, deel te 

nemen aan deze actie. Indien de bouwmarkten medewerking verlenen, dan kunnen 
huurders hierdoor hun voucher direct in de winkel verzilveren. De meerwaarde voor 
deze optie ligt in het stimuleren van de lokale economie en het vergemakkelijken van 
deelname aan de actie voor mensen die graag fysiek naar een winkel gaan.  
 

 Communicatiecampagne 

Bij deze actie wordt er tweemaal een brief gestuurd aan corporatiehuurders. 
Particuliere huurders zijn ook onderdeel van de doelgroep, maar kunnen we helaas 
niet per brief bereiken omdat de gemeente helaas niet voldoende inzicht heeft in de 
adresgegevens deze groep. Particuliere huurders pogen we daarom zo goed mogelijk 
te bereiken via algemene communicatie. In samenwerking met Winst uit je woning, 
de afdeling Communicatie en Stek worden communicatiemiddelen ontwikkeld om de 
gehele doelgroep te bereiken en volgt een gerichte communicatiecampagne met 

aandacht voor de verschillende kanalen.  
 
Er wordt duidelijk gecommuniceerd dat het budget beperkt is, conform eerdere actie 
bij eigenaren. Het kan dus zijn dat mensen te laat zijn. Voor hen verwachten we in de 

toekomst een vervolgactie met rijksmiddelen. Waar mogelijk anticiperen we hier op.  
 

 Voorbeeldbrief  
In de bijlage vindt u een voorbeeldbrief die Winst uit je woning zal gebruiken. Deze 
brief valt vanaf 7 december op de mat bij 2.310 huurders in Hillegom. De totale te 
bereiken doelgroep omvat 3.110 huurders. De huurders die we niet per brief bereiken 
betrekken we via algemene communicatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Bewonersbrief waardebon energiebesparende producten huurders 



 

 

 

 
Aan de huurder(s) van 
 
 
 
 
  

Ons kenmerk:  Z-21-222372 
 

Verzenddatum:  7 december 2021 
Onderwerp:  Waardebon energiebesparing 
Behandelaar:  Ianthe Dickhoff 

 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Alstublieft! Deze brief is € 70,- waard.  
 

De gemeente Hillegom helpt u graag uw energierekening te verlagen. De gemeente 

heeft budget beschikbaar gesteld om ook huurders te helpen bij het verduurzamen 

van hun woning. U kunt nu voor € 70,- aan kleine energiebesparende producten 

uitzoeken. Wij bieden u, in samenwerking met Winst uit je woning, een waardebon 

van € 70,- aan. Zie ook bijgevoegde flyer voor meer informatie.  

Let op: het budget is beperkt en op is op.  

U kunt de waardebon gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld radiatorfolie, 

waterbesparende douchekoppen of LEDlampen. De volledige lijst met producten 

waarvoor u de waardebon kunt gebruiken vindt u op 

www.winstuitjewoning.nl/hillegom. Met deze producten verlaagt u direct uw 

energierekening en verhoogt u het comfort in huis.  

 

Postbus 32 
2180 AA Hillegom 
T 14 0252 
E gemeente@hillegom.nl 
 
Post Hil legom 

http://www.winstuitjewoning.nl/
http://www.winstuitjewoning.nl/


 

 

Direct de waardebon verzilveren: hoe doet u dat? 

 
Heel simpel! U kunt zowel online bestellen als naar een winkel die de producten 
verkoopt. De minimale besteding is € 40,-. 
 

Online bestellen: 
● Ga naar www.winstuitjewoning.nl/hillegom 

● Kies op de website of u de waardebon voor energiebesparende producten of 

voor LEDlampen wilt gebruiken 

● Plaats de producten die u wilt hebben in uw winkelmandje 

● Vul bij het afrekenen uw persoonlijke waardeboncode … in 

● U krijgt de energiebesparende producten gratis thuis gestuurd 

 

U kunt de waardebon direct bij de volgende winkels in Hillegom verzilveren:  

● Karwei  (Satellietbaan 14) 

● Kluswijs (Jonkheer Mockkade 23)  

 

U kunt uw producten ook in een andere (online) winkel naar keuze aanschaffen en 

achteraf de waardebon verzilveren. U krijgt het bedrag (maximaal € 70,-) op uw 

bankrekening teruggestort:  

● Ga eerst naar www.winstuitjewoning.nl/hillegom 

● Kijk onderaan de website of er nog budget beschikbaar is 

● Koop vervolgens bij een winkel naar keuze de producten die u wilt hebben. 

U schiet het bedrag in dit geval eerst voor maar kunt met het betaalbewijs 

en uw waardeboncode het bedrag terugvragen via 

www.winstuitjewoning.nl/geldterugvragen 

 

Gebruik snel uw waardebon, want als het budget op is, 

is het echt op. De actie loopt zolang het budget strekt of 

tot uiterlijk 31 maart 2022. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen over de waardebon? Of heeft u hulp nodig bij het 

verzilveren? Lees de veelgestelde vragen op www.winstuitjewoning.nl/hillegom. 

  

Komt u er niet uit? Gebruik de chathulp op de websitepagina of stuur een e-mail 

naar waardebon@winstuitjewoning.nl. U kunt ook bellen met Winst uit je woning 

via telefoonnummer 023 583 69 36. 

 
Wij hopen dat u snel gebruikmaakt van dit aanbod, zodat uw energierekening 

omlaag gaat en u maandelijks meer geld overhoudt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het college van Hillegom, 

Karin Hoekstra 
Wethouder Duurzaamheid 

 

http://www.winstuitjewoning.nl/gemeentenaam
http://www.winstuitjewoning.nl/gemeentenaam
http://www.winstuitjewoning.nl/gemeentenaam
http://www.winstuitjewoning.nl/gemeentenaam
http://www.winstuitjewoning.nl/geldterugvragen
mailto:waardebon@winstuitjewoning.nl


Wees er snel bij 
want op = op! 

Heb je vragen of opmerkingen over de waardebon? 
Of heb je hulp nodig bij het inwisselen?

Kom je er niet uit? 
Gebruik de chathulp op de website of stuur een e-mail naar  
waardebon@winstuitjewoning.nl. Je kunt ook bellen met de servicedesk  
van Winst uit je woning via telefoonnummer 023 583 69 36.

Op onze website vind je ook alle 
voorwaarden en een uitgebreide lijst 
met producten die in aanmerking 
komen voor de subsidie

Kijk voor alle voorwaarden van deze actie
op www.winstuitjewoning.nl/hillegom

Lees de veelgestelde vragen op  
de pagina van jouw gemeente  
op www.winstuitjewoning.nl

Wil je ook een lagere 
energierekening?

Wees er snel bij 
want op = op 

Gebruik dan nu je waardebon
en schaf gratis energiebesparende 
producten aan!

www.winstuitjewoning.nl

Radiatorfolie

Slimme thermostaat
Tochtstrips

Ledlampen
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Waar kun je de waardebon 
voor gebruiken?Direct 

de waardebon 
inwisselen: 
hoe doe je dat?

Heel simpel

LED lampen Energiebespaarbox Radiatorventilator

Met de waardebon van de gemeente is het nog eenvoudiger om zelf kleine stappen te zetten 
om je woning energiezuiniger te maken. Er zijn diverse producten die je kunt kopen en zelf 
bevestigen of installeren. Hieronder vind je een top-10 van de meest verkochte producten. 

Waterbesparende douchekop: hiermee bespaar je al gauw €50,- per jaar 
Thermostatische radiatorkraan: deze kraan sluit de radiator zodra de gewenste temperatuur bereikt is
Bespaarstekkers: een bespaarstekker schakelt de stand-by stand van je apparaat volledig uit
Radiatorfolie: plak radiatorfolie achter al je radiatoren: zo verlies je minder warmte  via de muur
Slimme thermostaat: kies voor een slimme thermostaat en bespaar tot 23% op je gasrekening 
Brievenbusborstel: in combinatie met tochtstrips hou je de warmte beter binnen   
Thermostaat mengkraan: doordat de temperatuur goed instelbaar is, gebruik je minder warm water  

• Ga naar www.winstuitjewoning.nl en vul je postcode in
• Check op de gemeentepagina of er nog budget beschikbaar is
• Check daar ook welke energiebesparende producten in aanmerking komen
• Kies of je de waardebon voor LED lampen of andere producten wilt  

gebruiken
• Je wordt dan direct doorgelinkt naar de aangesloten webshops
• Plaats de producten die je wilt hebben in jouw winkelmandje
• Vul je persoonlijke waardeboncode in 
• Je krijgt de energiebesparende producten thuisgestuurd

Je kunt met de waardebon ook bij een (online) winkel naar keuze of bij een lokale bouwmarkt 

producten kopen. Je kunt dan met de aankoopbon (maximaal 3 aankoopbonnen) het bedrag  

terugvragen via www.winstuitjewoning.nl/geldterugvragen. Je krijgt het bedrag (maximaal  

de hoogte van de waardebon) op je bankrekening teruggestort.
Kijk op www.winstuitjewoning.nl voor alle producten die je met je waardebon kunt  
aanschaffen en hoeveel budget er nog beschikbaar is. Wees er snel bij, want OP = OP!  

Vervang al je oude lampen voor LED 
lampen: die gaan 9x zo lang  

mee als gloeilampen

Keuzestress? Kies een 
kant-en- klare energiebespaarbox 

met allerlei handige producten

Met een radiatorventilator  
is je huis sneller warm  

met minder energie
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Starten met energie besparen 
kan heel simpel zijn! 

Begin je ook vandaag?
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