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Waar kan jij een ander mee helpen?
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1) Groep Raymond & Nico 
Wat doe je nu al?
• Duurzame windenergie afnemen van Qurrent
• Stadsverwarming
• Led lampen
• Laat in het jaar de kachel aan
• De kleintjes een fleece deken om doen op de bank
• Nieuwe apparaten zijn energiezuiniger

 Wat zou je willen doen?
• Ik heb een moeilijk dak, kan ik dan ook zonnepanelen?
• Timers op apparaten via een app
• Nog minder verbruiken

Waar heb je hulp bij nodig en van wie?
• Algemeen advies wat ik mij thuis kan doen
• Hoe krijg ik mijn verhuurder zover – de woningbouwcoöperatie?

Waar kan jij een ander meehelpen?
• Contact leggen met de Alliantie – ‘Ik wil een thermostaat’



2) Groep Els & Nico 
Wat doe je nu al?
• Kritisch gebruik en verbruik bijvoorbeeld warme trui aan i.p.v. verwarming hoger zetten – 
• Wens: laag verbruik zou meer beloond moeten worden; met huidige tariefstructuur heeft dit 

nauwelijks impact op het totaalbedrag op de factuur
• Zonnepanelen – zelf aanschaffen ; idee bespreken met VVE
• Electrisch rijden

 Wat zou je willen doen?
• Zonnepanelen in blok; 
• Herman zonnestroom verdeler en powerpeers
• Deelauto
• Privélaadpaal van Nuon -> nu verplichte afname bij Eneco via Leasemaatschappij Alphabet

Waar heb je hulp bij nodig en van wie?
• Kennis over salderingsregeling
• Soort Toon van stadsverwarming
• VVE overtuigen van nut zonnepanelen op dak – leren van anderen hoe zij dat aangepakt hebben
• Meer informatievoorziening vanuit Nuon over productontwikkelingen/duurzame oplossingen; 

breder dan alleen Stadswarmte, ook electrisch rijden, zonnepanelen etc.

Waar kan jij een ander meehelpen?
• centrale zonne opwek
• Afsluiting en flexibilisering indien een klant een andere oplossing heeft/wenst
• Pilots nieuwe diensten in IJburg



3) Groep Silke en Neeltje 
Wat doe je nu al?
• Pomp van de vloerverwarming goed laten afstemmen. Is destijds niet goed afgesteld waardoor 

deze veel te veel (verwarmd) water verbruikte
• Ventilatie. Dit is belangrijk voor een goed binnenklimaat.

 Wat zou je willen doen?
• Nog veel meer, en ook samen met mijn VVE.

Waar heb je hulp bij nodig en van wie?
• Hoe krijg je je eigen VVE in beweging en mee? Linda Vosjan heeft daar een mooi stappenplan 

voorgemaakt. Het begint met het vinden van een paar medestanders en er hoort ook een men-
taliteit bij van ‘doen’, ‘gewoon gaan’.

Waar kan jij een ander meehelpen?
• Onze tips en sleutelwoorden in het Energiepositief maken van IJburg zijn: samenwerken en 
kennisdelen.



4) Groep Marinus en Jan 
Wat doe je nu al?
• Stadsverwarming
• Dikke trui aan, vroeg naar bed
• Pas wassen als de wasmachine/vaatwasser echt vol is

 Wat zou je willen doen?
• Mensen informeren om niet alleen in kosten te denken
• Besparing meefinancieren
• Oude apparaten vervangen
• Overstappen naar duurzame bank/leverancier

Waar heb je hulp bij nodig en van wie?
• Veranderen kosten vast/flexibel – wordt nu een maximum vastgelegd door de overheid
• Meer data verzamelen

Waar kan jij een ander meehelpen?
• Voordoen hoe je kosten kan besparen en dit op een sociale manier aan te pakken
• Mensen bij elkaar brengen



5) Groep Manuela & Alexander  
Wat doe je nu al?
• Zandloper in douche
• Energiebesparende droger
• Verwarming alleen in woonkamer aan
• Zonnepanelen 
• Teveel aan radiatoren weggehaald
• Bestaande installatie beter laten inregelen
• VvE heeft LED verlichting geplaatst
• Verwarming maar een deel van het jaar aan.
• Verwarming beneden aan en boven uit.
• Thermostaat op 20 graden
• Speciale pomp geïnstalleerd die de vloerverwarming circuleert in de zomer en de winter met 

een verschillende frequentie. 

 Wat zou je willen doen?
• Klokthermostaat plaatsen
• Meer LED verlichting in huis.
• Zonnepanelen met VVE echter terughoudend met acceptatie van alle VVE leden

Waar heb je hulp bij nodig en van wie?
• 2 VvE’s geven aan hulp te kunnen gebruiken bij het brengen van een goed verhaal om zonne-

panelen te kunnen plaatsen op het dak. Ze hebben het een aantal keer geprobeerd, maar lopen 
tegen teveel bezwaar van bewoners aan, waar ze geen goede oplossing voor kunnen bedenken

• Alle deelnemers geven aan meer tips te willen ontvangen van Nuon om te kijken hoe ze nóg 
verder kunnen besparen ondanks dat ze al heel veel gedaan hebben

• Support van Natuurlijk IJburg om op basis van door bewoner VVE aangevraagde offertes een 
gesprek te hebben met bestuur VVE hoe aan te pakken

Waar kan jij een ander meehelpen?
• Natuurlijk IJburg heeft aangeboden de VvE’s verder te helpen met een goed verhaal om de 

 zonnepanelen toch op het dak te krijgen
• Tip: vraag gewoon een drietal offertes op bij zonnepanelen leveranciers en leg die naast elkaar. 

Dat is kosteloos en het geeft je een goed beeld van de investering waar je het over hebt en de 
mogelijkheden van het dak.

• Ga kijken of je via PowerPeers stroom kan kopen op het dak van een ander, zo kan je wellicht ook je 
buurman overtuigen om zijn dak ter beschikking te stellen om voor jou zonne-energie te produceren

• Kennis delen van LED verlichting


