
Warme overdracht naar buurtteams  
via contactpersoon

Heeft iemand urgente problematiek?  
Of kan niet zelfstandig de weg naar 
het buurtteam gevonden worden?

Wil een Amsterdammer een afspraak?

Contact met buurtteamorganisaties bij spoed 

         Buurtteam Amsterdam Zuidoost: 020-314 16 18
         energiecoach@buurtteamamsterdamzuidoost.nl

         Buurtteam Amsterdam Nieuw-West: 06-26 00 65 49
         energiecoach@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl

         Buurtteam Amsterdam West: 020-723 11 50
         energiecoach@buurtteamamsterdamwest.nl

         Buurtteam Amsterdam Noord: 020-435 45 55
         energiecoach@buurtteamamsterdamnoord.nl

         Buurtteam Amsterdam Oost: 020-462 03 00
         energiecoach@buurtteamamsterdamoost.nl
 
         Buurtteam Amsterdam Zuid: 020-235 91 20
         energiecoach@buurtteamamsterdamzuid.nl

         Buurtteam Amsterdam Centrum: 020-557 33 38 
         energiecoach@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Algemene aanmeldroute buurtteams 
https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-uw-buurtteam/

         Buurtteam Amsterdam Zuidoost: 020-314 16 18
         info@buurtteamamsterdamzuidoost.nl 

        Buurtteam Amsterdam Nieuw-West: 020-667 51 00
         info@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl

        Buurtteam Amsterdam West: 020-618 49 52
         info@buurtteamamsterdamwest.nl

        Buurtteam Amsterdam Noord: 020-435 45 55
        info@buurtteamamsterdamnoord.nl

        Buurtteam Amsterdam Oost: 020-462 03 00
        info@buurtteamamsterdamoost.nl

        Buurtteam Amsterdam Zuid: 020-235 91 20
        info@buurtteamamsterdamzuid.nl

        Buurtteam Amsterdam Centrum: 020-557 33 38 
        info@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Proces van doorverwijzing    buurtteamorganisaties

Heeft klant financiële zorgen nav energiekosten?
Financiële problemen te constateren door: Energiecoaches    Medewerkers spreekuren     Medewerkers algemeen (groepen, individuele contacten)

Gegevens die buurtteams kunnen vragen bij doorverwijzing naar 
Vangnet energie
        Laatste energierekening
        Energiecontract als u onlangs een nieuw contract heeft afgesloten
        Laatste jaar- of eindafrekening energieleverancier
        Bewijsstuk van ontvangen energietoeslag
        Inloggegevens van uw energieleverancier
        DigiD

Algemene informatie Vangnet Energie
Coulance energiebedrijven
Veel energiebedrijven gaan in principe akkoord met betalingsregelingen via 
het buurtteam. Contractontbinding wordt opgeschort op verzoek buurtteam 
en alternatief waarborg is mogelijk mits begeleiding vanuit buurtteams.

Begeleiding buurtteams
Buurtteams spelen een belangrijke rol bij het vangnet. Zij verzorgen:
         Begeleiding bij aanvragen energietoeslag. Ook mogelijkheid om in geval 

van dreigende afsluiting de aanvraag met voorrang te behandelen.
        Energiespreekuren.
        Budgetadvies/begeleiding tbv een haalbaar financieel jaarplan.
        Energie coaching.
        Schuldenrustlening of schuldhulpverlening.
        Aanvraag individuele bijzondere bijstand. 
         Nazorg, in ieder geval bij de jaarrekening. Dit om te voorkomen dat  

de jaarrekening leidt tot nieuwe schulden. 

Diverse regelingen:
A.  Schuldenrustlening wanneer een betalingsregeling geen uitkomst is. Voor 

schulden met een totaalbedrag tot € 5.000,=. Er wordt geen rente berekend 
en de betaling gaat direct naar de schuldeisers, i.c. de energiebedrijven.  

B.  Schuldhulpverlenings(sanerings)traject als het schuldpakket >  € 5.000,= is. 

C.  Individuele Bijzondere Bijstand maatwerk op basis van draagkracht om 
schuldescalaties (contractontbinding) te voorkomen en door betaling te 
garanderen wanneer de bestaande energietoeslag ontoereikendis.  
Buurtteams kunnen hierin begeleiden. In tegenstelling tot de algemene 
energietoeslag worden niet op voorhand groepen uitgesloten. Ook voor 
studenten en jongeren is de Individuele Bijzondere Bijstand (IBB) aan te 
vragen (er gelden aangepaste normbedragen). Wel moet natuurlijk voldaan 
worden aan de criteria. Buurtteamorganisaties kunnen hierin begeleiden.

Door verwijzing buurtteams voor 
Amsterdammers

mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamzuidoost.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamnieuwwest.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamwest.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamnoord.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamoost.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamzuid.nl?subject=
mailto:energiecoach%40buurtteamamsterdamcentrum.nl?subject=
https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-uw-buurtteam/
mailto:info%40buurtteamamsterdamzuidoost.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamnieuwwest.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamwest.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamnoord.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamoost.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamzuid.nl?subject=
mailto:info%40buurtteamamsterdamcentrum.nl?subject=

