
De energiecoach: laagdrempelig, 
ona� ankelijk en op maat

Het is een prachtige oude woonboerderij 
in het centrum van Exloo. Gebouwd 
in 1912. Zo midden in januari is het er 
koud, op enkele kamers na waar de 
twee bewoners het meest leven. Daar 
brandt af en toe de pelletkachel om de 
boel een beetje warm te krijgen waarna 
de elektrische kachel de kamers op 
temperatuur houdt. Energiecoach Geert 
Deekens zet direct na binnenkomst 
een CO2 metertje op tafel. Tijdens het 
verdere gesprek blij�  de meter continu 
in de veilige zones staan. Op dat vlak is 
er dus geen probleem. Het huis wordt 
voldoende geventileerd maar een 
belangrijke oorzaak daarvan blijkt vooral 
het gebrek aan isolatie, zo blijkt uit een 
rondgang door en om het huis.

Energiecoach Geert Deekens is vrijwilliger 
en compleet ona� ankelijk in zijn werk. 
“De energiecoaches helpen inwoners van 
Borger-Odoorn met het verduurzamen van 
hun woning. Ik loop met de bewoners 
een checklist langs. We bespreken het 
huidige energieverbruik en kijken naar 
verduurzamingsmogelijkheden. Hoe 
is het met de verlichting, hoe is het 
verwarmingssysteem opgebouwd en 
voldoet dat? Is er recent nog wat gebeurd 
op het gebied van isolatie? We maken 
een rondje door de woning en daarna 
nog eens buitenom en bespreken de 
aandachtspunten. De bewoners krijgen van 
mij een rapportje thuisgestuurd waarin ik 
de resultaten van mijn bezoek op een rijtje 
zet.”

‘Dikke winterjas’
Het eerste waar Geert naar kijkt is de ‘dikke 
winterjas’ die een woning moet hebben; 
goede vloer-, muur en dakisolatie. Deze, 
ruim 110 jaar oude woonboerderij hee�  
geen vloerisolatie en het dak bestaat 
uit kippengaas, dakleer en pannen. De 
muren zijn enkelsteens op een klein deel 
van de muur na. Deekens meet daar een 
spouwruimte van vier centimeter en dat 
zet qua isolatie geen zoden aan de dijk. 
“Daarvoor moeten spouwmuren een ruimte 
van vijfentwintig tot dertig centimeter 
hebben.” De ramen dan. “Is dat overal 
dubbel glas?” De bewoners knikken. “Op 
de benedenverdieping wel.” Zo’n dertig 
jaar geleden is dat glas gezet en dat 
leidt tot een ontnuchterende vaststelling 
van Deekens. “Als dubbel glas zo oud 
is, is de isolatiewaarde vrijwel hetzelfde 
als van enkel glas: nul. Het isolerende 
argongas dat tussen de twee glasplaten 
zit, is in die jaren wel zo ongeveer 
weggelekt.” De bewoners hebben een 
o� erte gevraagd voor dakisolatie. “Maar 
die o� erte is inmiddels door stijgende 
prijzen verdubbeld”, zegt de bewoonster. 

“Ik weet niet of ons dat het geld nog 
waard is. Gezien onze lee� ijd, weet ik 
ook niet hoe lang we hier nog blijven 
wonen.” Deekens loopt met het echtpaar 
de hele woning door, adviseert over 
isolatie van de waterleidingen en richt zijn 
temperatuurscanner op de vloer. “Twaalf 
graden, met isolatie valt daar een hoop 
te winnen.” Hij kijkt vervolgens onder de 
vloer: “De kruipruimte is heel beperkt, 
daar mag geen professioneel bedrijf onder. 
Wil je daar isoleren, dan moet je het zelf 
doen, of de hele vloer eruit breken.” Bij 
het rondje om het huis vallen de vochtige, 
soms rottende houten kozijnen op. “Da’s 
einde oefening”, zegt Deekens. “HR++”glas 
kun je hier niet eens inzetten. Die vallen er 
zo weer uit. Dan moet je dus ook nieuwe 
kozijnen plaatsen.”

Klushuis
Het verrassende van het bezoek zit ‘m 
in de energiekosten die de bewoners nu 
betalen: los van de kosten van pellets 
voor de kachel, is dat 81 euro per maand. 
“We zijn maar met zijn tweeën en kiezen 
bewust voor het warmhouden van een 
beperkt deel van de woning.” De zestien 
zonnepanelen werken natuurlijk mee. De 
opbrengst is prima en dat gee�  ruimte in 
het energieverbruik. Ook het gasverbruik is 
laag. “Maar als hier een gezin moet wonen, 
wordt dat heel anders. Ik kijk graag naar 
wat nog kan, maar het moet ook realistisch 
zijn”, zegt de bewoonster. “Wij zijn beide 
in de zeventig. Wat voor investeringen 
zijn dan wijs om het huis op termijn nog 
goed te kunnen verkopen? Mensen kijken 
eerst naar het energielabel. Dat hebben 
we niet maar dat zou nu ook geen gunstig 
label zijn. We willen graag voorlichting 
en informatie over mogelijkheden, kosten 
en baten.” Deekens: “Het belangrijkste 
is die ‘goede winterjas’, dus een goede 
gevel-, dak- en vloerisolatie maar dat 
zie ik hier niet gebeuren. Om het echt op 
niveau te krijgen met het idee dat je hier 
nog jaren met comfort kunt wonen, dan 
moet je heel wat verspijkeren en dat kost 
veel geld. Ik proef hier een beetje dat dat 
niet reëel is, nu. Stel dat je hier voor een 
ton aan verspijkert, dat krijg je niet terug 
met een energielabel C. Een hoger label 
zul je niet krijgen op dit huis. Investeren 
in isolatie moet je voor jezelf doen. Dan is 
het belangrijk om je af te vragen waar je 
naartoe wilt met de woning. Hoe lang blijf 
je er nog wonen en is het dan zo’n grote 
investering waard? Het moet nog wel een 
betaalbaar pand blijven. Dit is een huis 
waar mensen makkelijk verliefd op worden 
maar de kopers weten ook dat ze een 
klushuis kopen. Nieuwe bewoners hebben 
vaak andere plannen met inrichting, 
willen de ruimte anders gebruiken en 

gaat de boel vertimmeren. Dan kun je het 
huis beter voor die ton minder verkopen 
zodat bewoners die klusruimte houden en 
zelf kunnen kiezen wat en hoe ze willen 
isoleren.”  

Alle beetjes helpen
Met wat kleine investeringen voor het 
comfort voor de huidige bewoners blij�  
het huis ook nog prima verkoopbaar, is de 
conclusie. “We weten net te weinig van dit 
soort dingen en dan is zo’n gesprek met 
de energiecoach heel helder en dus heel 
nuttig om alles even scherp te hebben. Dit 
gesprek gee�  rust”, zeggen de bewoners. 
“We kunnen best zelf nog wel wat kleinere 
dingen aanpakken. Bijvoorbeeld het 
isoleren van de waterleidingen, het gebruik 
van ledlampen in plaats van halogeen… 
We denken er ook  aan om een zonneboiler 
neer te zetten.” Deekens knikt begrijpend. 
“In plaats van een 30 watt halogeenlamp 
is een 3 watt-ledlamp voldoende. Alle 
beetjes helpen! Een zonneboiler is een 
overweging. Voor het gebruik van tapwater 
of om even te douchen werkt dat prima 
en je kunt er eventueel zelfs je CV op laten 
draaien. Je kunt ook denken aan het 
plaatsen van infraroodpanelen. Die zijn 
betaalbaar, zuinig en geven een heerlijke 
warmte. En wees ervan bewust dat op 
alle verduurzamingsingrepen subsidies 
mogelijk zijn. Bij het uitvoeren van twee 
isolatiemaatregelen krijg je 30 procent 
subsidie. Bij één maatregel krijg je 15% 
subsidie. Dat kun je aanvragen tot 24 
maanden nadat het werk is uitgevoerd. Dat 
soort bijdragen houdt het betaalbaar.”

Borger-Odoorn verwelkomt 
extra energiecoaches
De gemeente Borger-Odoorn verwelkomt de energiecoaches (v.l.n.r.) 
Harm Haandrikman, Henk Kleve, Jana Kalenda, Gerhard Fleurke, 
Mike Henderson, Henk Meijering, Dick Spanjaard, Frans ten Cate en 
Pieter Dekker. Zij rondden onlangs hun opleiding via het 
Drents Energieloket met goed gevolg af. De inzet van energiecoaches is 
belangrijk voor de gemeente Borger Odoorn in het kader van duurzaamheid 
en bestrijding van energiearmoede. De coaches voeren op vrijwillige basis 
energiescans uit voor inwoners en geven praktische informatie en tips over 
energiebesparing en duurzaamheid. 

Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/energiecoach

Wethouder Bernard Jansen:

“Ons doel is dat mensen warmer 
zitten en minder betalen.”
Het terugdringen van de energielasten onder de inwoners is een 
speerpunt geworden in het beleid van de gemeente Borger-Odoorn. 
Vooral in het veengebied staan slecht geïsoleerde huizen, zogenaamde 
‘doorwaaiwoningen’, zegt wethouder Bernard Jansen. “De stookkosten 
zijn dan relatief hoog en het gemiddeld inkomen is lager dan elders. 
Zo’n 25% van de huishoudens daar hee�  last van energiearmoede. Je 
hoort steeds meer verhalen van mensen die de CV niet meer durven 
te gebruiken omdat de gasprijs te hoog is. Maar als mensen in de kou 
zitten, werkt dat negatief door in hun gezondheid.” 

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties hard aan vermindering 
van de energielasten van inwoners. “Veel corporaties werken aan verduur-
zaming van de woningen maar er staat ook een groot aantal oudere 
woningen waarbij het niet rendabel is om te investeren in verduurzaming. 
We kijken ook waar we quick wins kunnen behalen, bijvoorbeeld door het 
inzetten van energiecoaches en ‘� x-busjes’ om inwoners snel aan wat 
simpele isolatiemaatregelen te kunnen helpen. Ons doel is dat mensen 
warmer zitten en minder betalen dus we investeren zoveel mogelijk in 
energiebesparende maatregelen om het energieverbruik te reduceren. 
Het liefst heb ik dat zoveel mogelijk mensen zonnepanelen op hun dak 
krijgen, ze zelf energie opwekken en proberen van het aardgas af te komen. 
Die stappen maken we de komende jaren, daar ben ik van overtuigd.”

Moeite om rond te komen?
Welzijnsorganisatie Andes en de Sociale Teams Borger 
Odoorn werken samen om inwoners met vragen over 
geld te helpen. Ze ondersteunen op diverse manieren:

•  Inwoners kunnen elke werkdag tussen 09.00 en 12.00
  uur in de Buurtkamer in Nieuw-Buinen terecht voor
  hulp, zoals het invullen van formulieren, de aanvraag 
 van de energietoeslag en andere energiebesparende 
 maatregelen. In de Buurtkamer werken Welzijns-  
 organisatie Andes, Sociale Teams Borger-Odoorn, Le� er,
  Woonservice en de gemeente Borger-Odoorn samen. 
 Iedere organisatie levert een aandeel in de bemensing 
 van de ochtenden.
 Natuurlijk kan men ook naar de inloopspreekuren van 
 de verschillende sociale teams. Deze vind je op onze 
 contactpagina (https://socialeteamsborgerodoorn.nl/
 contact/). 
•  Er wordt gewerkt met hulp van de voorzieningenwijzer.
•  Het huishoudboekje wordt inzichtelijk gemaakt.
•  Voorlichting aan diverse groepen.

Houd onze facebookpagina’s hiervoor in de gaten. Zijn 
de schulden behoorlijk opgelopen en lukt het niet meer 
om hier zelf uit te komen? Vraag hulp! Het � nancieel 
team werkt samen met u om de situatie overzichtelijk te 
maken en we pakken daarna de schulden aan. Als het 
nodig is, werkt het � nancieel team samen met de GKB. 
Wacht niet te lang, voorkomen is beter dan genezen.

Extra steun voor mensen in � nanciële nood
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die in ernstige � nanciële problemen
zitten, kunnen een beroep doen op extra ondersteuning. De gemeente 
ondertekende daartoe een convenant met de Stichting Urgente Noden (SUN) 
Groningen en Drenthe.

De gemeente Borger-Odoorn ondersteunt al op diverse manieren mensen die � nancieel 
krap zitten om zo de energiearmoede te verminderen. Stichting Urgente Noden kan 
� nanciële noodhulp bieden op aanvraag van een hulpverlener. Over de voorwaarden 
zijn afspraken gemaakt met de instellingen, die aanvragen kunnen indienen. 
De � nanciële noodhulp is een eenmalige bijdrage. Belangrijk is dat er geen beroep 
gedaan kan worden op een andere regeling. Hebt u � nanciële problemen? 
Of hebt u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Teams.

Binnenkort ‘� xteams’ in Borger-Odoorn
Binnenkort rijden er mobiele klusteams 
in wijken en dorpen in Borger-Odoorn 
om mensen met een laag inkomen te 
helpen met energiebesparing. Deze ‘� x-
teams’ voeren kleine isolatiemaatrege-
len uit bij mensen die dit niet zelf kun-
nen aanbrengen of betalen. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld het aan-
brengen van tochtstrippen en radiatorfolie 

of het dichten van kieren en naden. Het 
zijn eenvoudige maatregelen die direct re-
sultaat opleveren.

Het project is een samenwerking tussen de 
Provincie Drenthe, het Drents Energieloket 
en de Drentse gemeenten. De teams gaan 
op pad aan de hand van lokale wijk- en 
buurtacties. Bewoners kunnen zich te zij-
ner tijd aanmelden voor een bezoek. 

Webwinkel Meedoen: extra eenmalig 
energiebudget voor minima
De gemeente Borger-Odoorn breidt de webwinkel Meedoen binnenkort 
uit met een eenmalige regeling voor producten die helpen om de 
energierekening omlaag te krijgen.

De regeling houdt in dat huishoudens met een laag inkomen en weinig 
vermogen eenmalig een extra budget van 500 euro mogen besteden aan 
producten die helpen om de energierekening te verlagen. De regeling blij�  
bestaan tot het eind van 2023. 
De webwinkel Meedoen wordt vanwege deze extra maatregel tijdelijk 
omgedoopt tot ‘Webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn’.

Meer informatie: 
https://meedoen.borger-odoorn.nl/ 
of neem contact op met de Sociale Teams.

Overzicht � nancieringsmogelijkheden 
voor verduurzaming / energiearmoede
Voor inwoners/particulieren

▶ Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens vanuit de Rijksoverheid
 Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun 
 een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.  
 www.noodfondsenergie.nl

▶ Drentse Isolatiesubsidie
 Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een 
 spouwmuur of vloerisolatiemaatregel aanvragen bij de provincie. Er is geen eigen 
 bijdrage nodig. De kosten voor de maatregel van maximaal €2.500 worden rechtstreeks 
 uitbetaald aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

▶ Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE
Bedoeld voor particuliere woningeigenaren die investeren in een warmtepomp,   

 zonneboiler, 5 typen isolatiemaatregelen of een aansluiting op een warmtenet. 
 Voor zakelijke gebruikers is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige 
 windturbines en zonnepanelen. www.rvo.nl/isde

▶ Energiebespaarlening Warmtefonds
 Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen voor de verduurzaming van huizen 
 en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, 
 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. www.energiebespaarlening.nl/drenthe

▶ Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren
www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve

▶ Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer  www.ikbendrentsondernemer.nl/voucher

Voor organisaties, instellingen en ondernemers: 

▶ Noodfonds verenigingen Borger-Odoorn
 Maatschappelijk/culturele instellingen en sportverenigingen kunnen binnenkort 
 een beroep doen op het noodfonds als ze door de hoge energielasten ernstig 
 bedreigd worden in hun voortbestaan. Zij kunnen een bijdrage aan de    
 energierekening krijgen of een bijdrage voor specifieke verduurzaming aanvragen.

www.borger-odoorn.nl

▶ Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk � nanciering 
 Energiefonds Drenthe (voorheen Drentse Energie Organisatie, DEO) ondersteunt bedrijven 
 en instellingen bij investeringen in energiebesparing, duurzame opwekking en circulaire  
 economie. www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

▶ Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Subsidieregeling Coöperatieve  
 Energieopwekking (SCE), Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie  
 (SDE++), Energie-investeringsa� rek (EIA) en andere regelingen 
 www.rvo.nl/subsidie-en-� nancieringswijzer 

▶ Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer
https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/


