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ISOLEREN EN BESPAREN IN RIVIEREN-
LAND NATUURLIJK! MAAR HOE?
Veel mensen zijn bezorgd over hun energiereke
ning. Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen 
sterk gestegen en waarschijnlijk blijft dat voor
lopig nog zo. Wie een lagere energierekening 
wil, moet aan de slag. Maar wat pak je aller

eerst aan? Wie kunnen er helpen om een lagere 
energierekening te krijgen? En kan ik misschien 
een nieuwe baan vinden en bijdragen aan de 

energietransitie? STEC in Tiel is een goed 
 startpunt voor de antwoorden op deze vragen. 

Advies over het verduurzamen van je huis is in Rivierenland 
goed geregeld. Sinds enkele jaren is het Energieloket 
Rivierenland in onze regio actief met voorlichting en 
 informatie voor bewoners (www.energieloket rivierenland.nl). 
Met de energiecrisis is het aantal vragen en de noodzakelijke 
ondersteuning van bewoners en  bedrijven fors toegenomen. 
Bijna iedereen heeft te maken met hoge energierekeningen. 

Een algemeen advies is voor veel huizenbezitters niet 
 voldoende. Ze lopen vast in de waaier van bespaarmoge-
lijkheden en zien door de bomen het bos niet meer. Zo 
 vinden veel mensen geen  geschikt installatie- of bouw bedrijf 
voor het uitvoeren van isolatieklussen of het installeren van 
bijvoorbeeld een warmtepomp. Wachttijden om een klus 
geklaard te krijgen lopen soms op naar 1,5 jaar. 
Dat kan beter. Bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten 
 hebben daarom de handen ineengeslagen en zijn een 
 regionaal expertisecentrum S-TEC gestart in Tiel 
(www. stecrivierenland.nl). S-TEC, het staat voor Smart 
Technology Experience Centre, helpt op verschillende 
 manieren. Particulieren en ondernemers kunnen bij S-TEC 
terecht voor deskundig advies en concrete oplossingen voor 
verduurzaming van woning of bedrijfsgebouw. Dit wordt 
 verzorgd door de WoonWijzerWinkel. Na een advies dat  
is afgestemd op jouw situatie, bepaal je zelf als klant 
 waarvoor je offertes wilt aanvragen. 
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De WoonWijzerWinkel zet deze uit bij lokale bouw- en installatiebedrijven  
(www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland). In de showroom zie je een breed 
 aanbod van energiebesparende producten van klein naar groot, zoals isolatie, 
ventilatie, warmtepompen en zonnepanelen.
Bedrijven en instellingen die willen verduurzamen, kunnen worden gekoppeld aan 
een professioneel energieadviseur die gespecialiseerd is in bedrijfsgebouwen en 
bijvoorbeeld scholen of verenigingsgebouwen.

Uit de financiële problemen blijven
Specifiek voor mensen die in financiële problemen  dreigen te raken, is er het 
project EnergieVitaal. Speciaal opgeleide energiecoaches en klusteams zoeken 
bewoners op om hen aan de keukentafel advies te geven over bespaarmogelijk-
heden. De klussers kunnen in huis helpen om direct kleine energiebesparende 
maatregelen te nemen. Speelt er meer? Ook dan probeert EnergieVitaal te 
 helpen. Er wordt samengewerkt metlokaal welzijnswerk en de verschillende 
 woningbouwcorporaties in Rivierenland. Dit najaar start EnergieVitaal in de 
 gemeenten West Betuwe en Tiel. Waarschijnlijk sluiten andere gemeenten uit  
de regio bij het project aan. 

Stichting Smart Technology 
Experience Centre

Vragen of contact zoeken met 
Stichting Smart Technology 
Experience Centre dat kan via  
info@stecrivierenland.nl of  
bel met 0344-747002
www.stecrivierenland.nl

13 WIJSHEDEN 
(EN HEEL VEEL SLIMME TIPS)

VOOR IEDEREEN 
DIE ZIJN ENERGIEREKENING

WIL VERLAGEN

Om al het werk voor het  verduurzamen 
van woningen en bedrijfsgebouwen 
voor  elkaar te krijgen, worden veel 
 arbeidskrachten gezocht die werkzaam 
willen zijn in de bouw- of installatie-
sector. In samenwerking met het Leer-
werkloket Rivierenland, Installatiewerk 
Midden en Bouwmensen Rivieren gebied 
kijkt S-TEC mee naar ontwikkel- en 
opleidingsmogelijk heden. De bedoeling 
is om nieuw  talent te bemiddelen naar 
opleiding en/of betaald werk bij het 
 lokale bedrijfsleven. Hiervoor is een 
 online arbeidsmatchplatform ingericht. 
Op dit platform kunnen werkzoekenden 
een (regionale) baan in de energie-
transitie sector zoeken. Tegelijkertijd 
kunnen werkgevers hier (gratis) hun 
 vacatures kwijt. (www.arbeidsmatch-
platform.nl)
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