
	  
	  
Succesvolle bewonersaanpak energiebesparing woningen ook in 

Diepenveen van start ! 

Isoleren	  oudere	  woningen	  loont!	  

Een	  goed	  geïsoleerde	  woning	  heeft	  vele	  voordelen.	  Het	  wooncomfort	  is	  

er	  prettig	  (warm,	  geen	  tocht),	  de	  energierekening	  is	  veel	  lager,	  het	  is	  goed	  
voor	  het	  milieu	  en	  de	  waarde	  van	  de	  woning	  blijft	  op	  peil.	  Met	  name	  in	  
woningen	  die	  gebouwd	  zijn	  voor	  1975,	  kan	  er	  nog	  veel	  energie	  worden	  

bespaard.	  Die	  huizen	  zijn	  namelijk	  bij	  de	  bouw	  niet	  of	  nauwelijks	  
geïsoleerd.	  Het	  gaat	  hier	  echter	  wel	  om	  een	  hele	  grote	  groep	  woningen:	  
maar	  liefst	  65%	  van	  de	  woningen	  in	  Nederland	  is	  voor	  1975	  gebouwd	  …	  	  

Energieprijzen	  stijgen	  maar	  door	  ..	  

De	  afgelopen	  15	  jaar	  is	  de	  prijs	  van	  energie	  sterk	  gestegen,	  
meer	  dan	  3x	  zo	  sterk	  als	  de	  prijzen	  van	  andere	  producten	  en	  
diensten	  (consumentenprijsindex,	  CPI).	  Veel	  mensen	  zijn	  zich	  

hiervan	  niet	  bewust.	  De	  verwachting	  is	  dat	  deze	  stijging	  de	  
komende	  jaren	  verder	  door	  zal	  zetten.	  Dit	  maakt	  investeren	  in	  
de	  energiezuinigheid	  van	  de	  woning	  alleen	  maar	  urgenter	  en	  

interessanter.	  

Het	  komt	  er	  maar	  niet	  van	  …	  	  

De	  meeste	  woningeigenaren	  weten	  al	  best	  dat	  isoleren	  loont	  en	  hebben	  ook	  al	  verschillende	  maatregelen	  
genomen.	  Zo	  hebben	  veel	  woningeigenaren	  al	  wel	  een	  HR-‐ketel	  en	  dubbel	  glas	  (op	  de	  begane	  grond),	  

maar	  is	  het	  er	  nog	  niet	  van	  gekomen	  de	  gevel,	  vloer	  of	  het	  dak	  te	  isoleren.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  
aanschaf	  van	  zonnepanelen	  of	  een	  zonneboiler.	  Dit	  heeft	  meerdere	  oorzaken:	  we	  zijn	  allemaal	  erg	  druk	  
met	  werk,	  zorgen	  voor	  kinderen	  of	  ouders,	  vrijwilligerswerk,	  hobby’s	  of	  sport.	  Hierdoor	  heeft	  men	  nog	  

niet	  de	  tijd	  gehad/	  genomen	  zich	  eens	  echt	  in	  de	  maatregelen	  te	  verdiepen.	  Ook	  hikt	  men	  vaak	  tegen	  de	  
kosten	  aan.	  	  

Tegelijkertijd	  maken	  we	  ons	  –	  terecht	  –	  zorgen	  over	  de	  effecten	  van	  de	  aanhoudende	  crisis,	  wantrouwen	  
we	  grote	  bedrijven	  als	  energiebedrijven	  en	  banken	  steeds	  meer	  en	  maken	  we	  ons	  grote	  zorgen	  over	  onze	  

oude	  dag	  (stelt	  mijn	  opgebouwde	  pensioen	  nog	  wel	  wat	  voor,	  is	  de	  zorg	  nog	  betaalbaar?).	  	  

Nieuw:	  Slim	  Deventer:	  samen	  met	  de	  buurt	  energiebesparende	  maatregelen	  inkopen	  

Maar	  hoe	  pakt	  u	  dat	  dan	  aan?	  Natuurlijk	  kan	  een	  ieder	  zelf	  nagaan	  welke	  maatregelen	  men	  kan	  nemen	  en	  
deze	  (laten)	  uitvoeren.	  Een	  andere	  manier	  is	  om	  het	  samen	  met	  uw	  buren	  te	  doen.	  Op	  verschillende	  

plaatsen	  in	  Nederland	  wordt	  dit	  al	  gedaan.	  En	  met	  groot	  succes.	  Met	  de	  hele	  buurt	  een	  offerte	  aanvragen	  
voor	  spouwmuurisolatie	  heeft	  in	  Den	  Bosch	  bijv.	  tot	  maar	  liefst	  35%	  korting	  geleid,	  bij	  zonnepanelen	  tot	  
15%!	  Naast	  het	  te	  behalen	  prijsvoordeel	  zorgt	  het	  initiatief	  er	  ook	  voor	  dat	  buren	  elkaar	  beter	  leren	  

kennen	  en	  ook	  heel	  andere	  dingen	  samen	  gaan	  doen	  (auto	  delen,	  openhaard	  hout	  samen	  inkopen).	  Ook	  in	  
Deventer	  wordt	  deze	  aanpak	  binnenkort	  toegepast.	  Vossebelt	  is	  een	  van	  de	  3	  buurten	  die	  hier	  als	  eerste	  
mee	  aan	  de	  slag	  gaat.	  	  



	  
	  
De	  aanpak	  

Hoe	  ziet	  de	  aanpak	  er	  dan	  uit?	  ‘Kloppend	  hart’	  van	  de	  aanpak	  is	  dat	  er	  een	  Energie-‐team	  bestaande	  uit	  
bewoners	  van	  de	  wijk	  zelf	  wordt	  gevormd.	  Wat	  doen	  deze	  E-‐team	  leden	  dan	  precies?	  

 Ronde	  langs	  de	  deur.	  Er	  wordt	  aangebeld	  bij	  alle	  buren,	  er	  wordt	  
verteld	  over	  het	  initiatief,	  er	  wordt	  een	  inventarisatieformulier	  
ingevuld	  (welke	  maatregelen	  aan	  de	  woning	  heeft	  men	  al	  genomen,	  

voor	  welke	  heeft	  men	  belangstelling?)	  en	  men	  wordt	  uitgenodigd	  
voor	  een	  informatieavond.	  Bij	  voldoende	  E-‐teamleden	  kost	  iedereen	  

dit	  2	  tot	  3	  avonden.	  	  
 Op	  de	  informatieavond	  wordt	  het	  project	  toegelicht.	  De	  volgende	  

stap	  is	  het	  opvragen	  van	  meerdere	  offertes	  voor	  de	  maatregelen	  

waar	  het	  meeste	  animo	  voor	  is.	  Dit	  gebeurt	  in	  aparte	  werkgroepjes	  
(per	  maatregel).	  De	  werkgroep	  bepaalt	  welke	  criteria	  men	  –	  naast	  
prijs	  –	  nog	  meer	  belangrijk	  vindt.	  Tijdens	  de	  avond	  kan	  een	  oproep	  

worden	  gedaan	  voor	  leden	  voor	  deze	  werkgroepjes.	  De	  ervaring	  	  
leert	  dat	  hier	  altijd	  op	  wordt	  gereageerd.	  Tijdsinvestering	  voor	  deze	  
werkgroepleden:	  2	  tot	  3	  bijeenkomsten.	  

 Terugkoppeling	  uitkomsten	  offerteronde	  naar	  buren;	  het	  gekozen	  
bedrijf	  (dit	  kunnen	  er	  ook	  meerdere	  zijn)	  beantwoordt	  vragen	  op	  een	  aparte	  bijeenkomst.	  Te	  
gebruiken	  materialen	  worden	  getoond.	  Belangstellenden	  schrijven	  zich	  in.	  Iedereen	  ontvangt	  dan	  een	  

op	  maat	  gesneden	  offerte.	  Pas	  als	  men	  deze	  offerte	  heeft	  ontvangen,	  beslist	  men	  of	  men	  de	  maatregel	  
gaat	  nemen.	  	  

 Voor	  degenen	  die	  een	  gedegen,	  persoonlijk	  advies	  willen	  en	  mogelijk	  meerdere	  maatregelen	  in	  één	  

keer	  willen	  uitvoeren	  is	  er	  contact	  mogelijk	  met	  bedrijven	  (leden	  van	  het	  consortium	  dat	  dit	  project	  
begeleidt)	  die	  dit	  kunnen	  verzorgen.	  

 Uitvoering.	  Het	  E-‐team	  houdt	  bij	  hoe	  de	  voortgang	  verloopt	  en	  wat	  de	  ervaringen	  zijn.	  Op	  basis	  hiervan	  

vindt	  evaluatie	  plaats	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gekozen	  uitvoerende	  bedrijven.	  	  
 Na	  de	  eerste	  ronde/	  de	  eerste	  maatregel	  gaan	  andere	  werkgroepjes	  aan	  de	  slag	  (vaak	  wordt	  begonnen	  

met	  de	  maatregelen	  ‘spouwmuurisolatie’	  en	  ‘zonnepanelen’,	  daarna	  gevolgd	  door	  bijv.	  vervangen	  

ketels	  of	  aanbrengen	  vloerisolatie).	  	  

	  



	  
	  
Hulp	  bij	  opzetten	  ‘doe	  het	  samen’-‐project	  

Nu	  is	  het	  opzetten	  van	  een	  ‘doe	  het	  samen’-‐	  project	  waarschijnlijk	  iets	  waar	  u	  nog	  geen	  ervaring	  mee	  
heeft.	  En	  waar	  u	  mogelijk	  tegenop	  ziet.	  Wees	  gerust:	  u	  kunt	  hier	  deskundige	  hulp	  bij	  krijgen.	  

Een	  aantal	  bedrijven	  uit	  (de	  omgeving	  van)	  Deventer	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  de	  energiebesparing,	  twee	  
woningcorporaties,	  Sallcon	  Werktalent	  en	  de	  gemeente	  Deventer	  bieden	  u	  samen	  ondersteuning	  aan	  bij	  
het	  opzetten	  van	  een	  buurtproject.	  Er	  is	  speciaal	  voor	  u	  een	  gratis	  coach	  beschikbaar	  die	  in	  andere	  steden	  
al	  eerder	  vergelijkbare	  projecten	  heeft	  opgezet.	  Hij	  helpt	  u	  met	  het	  werven	  van	  meer	  buren,	  het	  maken	  
van	  een	  folder	  of	  poster	  en	  met	  het	  voorbereiden	  van	  een	  informatiebijeenkomst.	  Zo	  is	  er	  voor	  de	  
bijeenkomst	  al	  een	  presentatie	  beschikbaar	  waaruit	  u	  de	  sheets	  kunt	  kiezen	  die	  u	  wilt	  laten	  zien.	  	  

De	  genoemde	  partnerbedrijven	  kunnen	  technische	  vragen	  beantwoorden	  en	  doen	  een	  scherpe	  
aanbieding.	  Ook	  kunt	  u	  de	  beschikking	  krijgen	  over	  cijfers	  over	  het	  energieverbruik	  in	  uw	  buurt/	  straat.	  
Gegevens	  die	  altijd	  goed	  de	  aandacht	  weten	  te	  trekken!	  	  Bij	  Deventer	  Energie	  kunt	  u	  terecht	  voor	  
informatie	  over	  de	  provinciale	  subsidieregeling	  en	  voor	  een	  overzicht	  van	  de	  vele	  andere	  
duurzaamheidsinitiatieven	  en	  –	  organisaties	  die	  in	  Deventer	  al	  actief	  zijn.	  

Nu	  is	  de	  tijd	  om	  in	  actie	  te	  komen!	  

Er	  zijn	  meerdere	  redenen	  om	  NU	  in	  actie	  te	  komen:	  

 De	  BTW	  op	  het	  aanbrengen	  van	  maatregelen	  is	  -‐	  tijdelijk	  -‐	  verlaagd	  van	  21%	  naar	  6%.	  
 De	  provincie	  Overijssel	  heeft	  –	  als	  een	  van	  de	  heel	  weinige	  provincies	  –	  een	  stimuleringsregeling.	  Het	  

nemen	  van	  2	  of	  meer	  	  isolatiemaatregelen	  levert	  EUR	  600,-‐premie	  op;	  als	  men	  de	  maatregelen	  
samen	  met	  nog	  twee	  andere	  buren/	  straatgenoten	  neemt,	  komt	  hier	  nog	  eens	  EUR	  300,-‐	  aan	  
‘burenpremie’	  bij.	  	  

 Een	  huis	  verkopen	  is	  een	  hele	  toer.	  Veel	  mensen	  besluiten	  daarom	  langer	  (nog	  eens	  10	  jaar)	  in	  hun	  
huidige	  woning	  te	  blijven	  wonen	  en	  te	  investeren	  in	  wooncomfort	  en	  energiezuinigheid.	  

Leden	  energieteam	  gezocht	  

Spreekt	  de	  beschreven	  aanpak	  u	  aan	  en	  wilt	  u	  helpen?	  Meld	  u	  dan	  aan	  als	  lid	  van	  het	  energieteam.	  Dit	  

kost	  u	  in	  totaal	  ongeveer	  4	  tot	  5	  dagdelen.	  Of	  kent	  u	  misschien	  iemand	  die	  wel	  wil	  helpen?	  Dan	  komen	  we	  
daar	  graag	  mee	  in	  contact.	  	  
Voor	  aanmelden	  of	  het	  doorgeven	  van	  tips	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Duurzaam	  Diepenveen.	  	  

	  

Pieter	  Parmentier	  

Duurzaam	  Diepenveen	  

parment@planet.nl	  


