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Na het identificeren van de doelgroep en het opstellen van een plan van aanpak is het tijd om uw doelgroep te 
benaderen. In contact komen met deze doelgroep kan via het sociaal domein (via o.a. de wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening), Humanitas, Schuldhulpmaatje, geloofshuizen, buurthuizen en –werkers, 
Vluchtelingenwerk Nederland, woningcorporaties, energiecorporaties en andere maatschappelijke organisaties.
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TNO-viewer: https://energiearmoede.tno.nl/
DEGO-viewer: https://dego.vng.nl
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