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Huidige energie markt 
De energiewereld is binnen een jaar totaal veranderd. In het najaar schieten de energiekosten omhoog, 
omdat verwacht wordt, dat met de vaccina9es de corona pandemie onder controle is en de industrie sterk 
zal gaan aantrekken. En nu met de inval door de Russen in Oekraïne verdubbelen de energiekosten 
nogmaals.  
Veel bewoners kiezen er voor om zo snel mogelijk over te schakelen op all-electric. Niet alleen 
warmtepompen voor verwarming, maar ook zijn elektrische auto’s zeer in trek. 

Dat geeE natuurlijk een flinke impuls aan de energietransi9e, maar creëert ook behoorlijk veel problemen. 
De installateurs, die toch al kampen met een te kort aan opgeleid personeel, kunnen de sterk toegenomen 
vraag niet of nauwelijks aan en schakelen vaak niet opgeleide ZZP’ers in. Ook de leveranciers van 
warmtepompen hebben moeite om te kunnen leveren.  

De wereld van vandaag vraagt om kwan9teit en kwaliteit is van ondergeschikt belang geworden. Met de 
huidige energiekoorts lijkt van een gecontroleerde energietransi9e geen sprake meer te zijn. In deze situa9e 
is het inhuren van een onaLankelijke externe deskundige bijna onmogelijk. Omzet maken en opleiden van 
personeel vraagt alle aandacht. Ook een collec9eve aanschaf van goederen en diensten levert weinig tot 
geen besparingen meer op.  

Als werkgroep zullen we de komende maanden periodiek evalueren in hoeverre we in staat zijn om onze 
medebewoners in de energietransi9e te kunnen ondersteunen. In deze snel veranderde wereld, waar het 
een ‘ieder-voor-zich’ ‘rat race’ lijkt te worden, zou een gecontroleerde ondersteuning met collec9eve 
aanschaf, wat nu eenmaal de nodige 9jd kost, zou daardoor wel eens contra-produc9ef kunnen uitpakken.. 
En dat is het laatste waar we als werkgroep voor staan. 

Subsidies  
Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid de subsidiebedragen voor isola9emaatregelen en (hybride) 
warmtepompen. Woningeigenaren kunnen hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) gebruiken. Meer informa9e is in te zien op de de website van ISDE. 

Collec5eve aanschaf 
Voor zowel voor HR++ glas, als voor zonnepanelen is het nog tot 15 april mogelijk om hiervoor in te 
schrijven. Voor de bewoners, die zich al ingeschreven hebben, wordt begin april al het proces op gestart. 
Gezien de geringe belangstelling voor vloer isola9e, wordt die per 1 april gestopt. 
De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Project 21-24 en Spiegelgroep 
Ondanks de veranderingen in de energiemarkt proberen we als werkgroep de huidige 12 projectdeelnemers 
via huiskamerbijeenkomsten zo goed mogelijk voor te bereiden op de aanschaf van een all-electric 
warmtesysteem. In versneld tempo proberen we het kennisniveau te verhogen en we hopen, dat alle 
deelnemers in staat zijn om nog voor de winter van het aardgas af te kunnen zijn. Ook zullen we de 
deelnemers van de Spiegelgroep intensiever gaan betrekken bij de ac9viteiten van de projectgroep. 

Expert gevonden 
In het najaar lukte het de werkgroep om contact te leggen met het bedrijf Lok Installa9etechniek in 
Vollenhove, dat al in de negen9ger jaren begonnen is bij klanten warmtepompen te installeren. In die 9jd 
voor Nederland een unicum, voor vele andere landen met schaarste aan aardgas een dagelijkse realiteit. 
Over de jaren heen is gebleken, dat aEersales belangrijker is dan sales. Dat geldt niet alleen voor het 
installeren en inregelen, maar ook het onderhoud en het na komen van lopende garan9es. Dat geldt ook 
voor bedrijven, die warmtepompen op de markt brengen. Goedkope ééndagsvliegen leveren zowel 
consumenten, als installateurs bijna al9jd een hoop ellende op. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
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Huiskamergroepen 
De deelnemers hebben de afgelopen maanden de 9jd gehad om voor hun woning een inventarisa9e te 
doen hoeveel energie de woning op jaarbasis vraagt om te verwarmen. De inventarisa9e legt alle benodigde 
gegevens vast om op basis daarvan het warmteverlies van de woonruimtes te kunnen berekenen, die een 
warmtepomp straks moet gaan verwarmen.  
Als 2e stap gaan de huiskamergroepen in april het informa9ecentrum van het bedrijf Installa9etechniek in 
Vollenhove bezoeken, waar de deelnemers verdere informa9e krijgen over de soorten en de werking van 
warmtepompen. 
Vervolgens kunnen zij vragen stellen over wat er allemaal komt kijken bij de installa9e van warmtepompen, 
wat de ervaringen zijn in de prak9jk, enz. 
Na het bezoek zullen de deelnemers een keuze moeten maken in welk type warmtepomp ze willen 
aanschaffen en waar die in de woning geïnstalleerd moet gaan worden. 
In de maand mei/juni kan een advies aangevraagd worden, die als basis zal dienen voor het aanvragen van 
offertes. Dat zal niet makkelijk worden, daar veel installateurs hun orderportefeuille voor dit jaar al vol 
hebben. 

PlaBorm31  
Op de website kunnen de resultaten van onderzoek, waarin de werkgroep par9cipeert, worden gevolgd. In 
het sub-menu Onderzoek Resultaten zijn alle publica9es in de loop van de 9jd in te zien. 
In maart 2022 heeE Pla`orm31 naast het 1e rapport Literatuuronderzoek naar werkzame mechanismen, 
effec9viteit en impact ook het 2e rapport Bewoners-voor-bewoners ini9a9even in de energietransi9e 
gepubliceerd, waarin onze bijdrage in verwerkt is.  
In dit literatuuronderzoek staat de volgende vraag centraal: wat zegt (wetenschappelijk) onderzoek over de 
effec9viteit (leidt het ini9a9ef tot de realisa9e van de gestelde doelstellingen) én over de impact van BvB-
ini9a9even (s9muleert het bijvoorbeeld de betrokkenheid en inzet van bewoners, leidt het tot een 
versnelling van warmtetransi9e)? Ook gaan de auteurs in op de vraag welke mechanismen werkzaam zijn bij 
BvB-ini9a9even. 

Op 21 maart heeE het 2e interview met onze werkgroep plaatsgevonden.  
Doel van het tweede interview is om na te gaan of de werkzaamheden van de werkgroep effec9ef zijn om 
het doel, all-electric voor onze wijk, te realiseren. 
Wij denken met de ervaringen, die de 12 early adapters in het project 21 - 24 en op dit moment de 6 leden 
in de spiegelgroep op doen, de resterende bewoners na afloop van het project een uitgebreide routekaart 
te kunnen overhandigen met to-do en don’t. 
In het najaar vindt het 3e interview plaats.

https://www.gp2030gv.nl/platform31/
https://www.gp2030gv.nl/bvb-initiatieven-energietransitie/
https://www.gp2030gv.nl/wp-content/uploads/2022/03/Bewoners-voor-Bewoners-initiatieven-in-de-Energietransitie.pdf
https://www.gp2030gv.nl/wp-content/uploads/2022/03/Bewoners-voor-Bewoners-initiatieven-in-de-Energietransitie.pdf
https://www.gp2030gv.nl/wp-content/uploads/2022/03/Bewoners-voor-Bewoners-initiatieven-in-de-Energietransitie.pdf

