
DONUT-DEAL “QUICKFIX BRIGADE”  

 

Aanleiding en aanpak 

Stichting Triple I-S, met als roepnaam COCRATOS en opgericht als zelfstandig onderzoeks- en opleidingsinstituut 
sinds 2006, werkt sinds 2019 met haar GaasperdamsGroenGas-pilotproject in Zuidoost aan de energietransitie 
op alle niveaus. Van een Groengasvergister tot energiebesparing door o.a. isolatiegordijnen. Insteek is steeds 
om tot klimaatrechtvaardige oplossingen te komen voor alle, dus ook de armere bewoners van Zuidoost. Sinds 1 
december 2019 zijn we gehuisvest in de Groene Hub, een oude school in Holendrecht, waar we een doe- en 
leergemeenschap zijn gestart met sociale en duurzame koplopers. Uitgangspunt daarbij is de eerder succesvol 
beproefde methode van Besmettelijke BUURTkracht m.b.v. kwartiermakers; opgeleide sleutelfiguren uit de wijk 
waarmee veel ervaring is opgedaan, eerst in het sociale domein (SAMENredzaam, 2014-2016) en later in de 
energietransitie (SLIMwonenGaasperdam, 2014-2016). 

 

Samenwerkende Partners slaan de handen ineen 

Bij onze in 2019 opgeleide kwartiermakers verduurzaming - in samenwerking met de energiecoaches van !Woon 
en de Buurtwerkkamer - kwamen de volgende knersende kwesties naar boven: veel bewoners van ZO leven in 
armoede en/of staan onder bewind. Hun energierekeningen nemen door de toenemende energiebelasting en 
vaak achterblijvende isolatiemaatregelen veelal toe. Met name huurders hebben nauwelijks invloed op de staat 
van hun woning en subsidies vallen vooral eigenaren toe.“Hoe kunnen we bewoners/huurders interesseren voor 
energiebesparing en hen actief meenemen in maatregelen om hun energierekening te verlagen? En hoe kunnen 
we het subsidiesysteem rechtvaardiger maken voor huurders tov eigenaren?” Dat zijn de centrale vragen 
waarop wij als Partners antwoord zoeken. Deze maatschappelijke opgave EN ons voorstel voor een QuickFix 
aanpak hebben we gedeeld binnen de gemeentelijke armoede aanpak van PACT en binnen Wijken Aardgasvrij 
Maken (WAM); daar kregen we flink bijval op.  

Als de energiecoach al binnenkomt, is het pakket van € 15,- wat gratis weggegeven mag worden onvoldoende 
om alle maatregelen die zouden kunnen helpen te kunnen treffen. Zelf geld bijleggen voor meer materiaal lukt 
niet. Vaak ook ontbreekt de vaardigheid bij de bewoner om de maatregelen uit te voeren. 

Vanuit dit gegeven zijn Stichting COCRATOS, de Buurtwerkkamer en !Woon tot de volgende aanpak voor een 
“QuickFix-Brigade” gekomen: 

• Laten we klein en praktisch beginnen en organisch groeien in WERK maken van SLIM verduurzamen. 
• Het klusteam van de Buurtwerkkamer bestaat uit bewoners uit bovengenoemde doelgroep en bezit 

vaardigheden om eenvoudige maatregelen zelf uit te voeren. 
• Door hun eigen woning als voorbeeldwoning te voorzien van Quick-fit maatregelen oefenen deze 

bewoners in het aanbrengen daarvan. 
• Zij besparen direct zelf en door dit ook te meten, kunnen zij de ambassadeurs van de energietransitie 

worden. Zo besmetten ze hun buurtgenoten. 
• De energiecoach van !Woon is de aangewezen persoon om te adviseren welke maatregelen zinvol zijn.  
• De kosten van de maatregelen willen we uit een door derden beschikbaar gesteld budget vergoeden. 

We denken voor gemiddeld € 350,- per woning een woning volledig te kunnen voorzien van eenvoudige 
isolerende maatregelen: radiatorfolie, tochtstrips, brievenbusborstel, raamfolie, ledlampen, besparende 
douchekop, douchecoach, isolerende gordijnen. 



• Isolerende gordijnen worden gemaakt in de Groene Hub, voortkomend uit een eerdere Donut-Deal; dat 
is een Deal tussen meerdere partners waarbij sociale en duurzame doelen samenkomen. Dit isoleren 
van gordijnen gebeurt door vrouwen uit de doelgroep, die daarmee actief zijn geworden. Stichting 
COCRATOS legt desgewenst hun competenties vast in een Europass document, waardoor ze in de 
toekomst mogelijk coöperatief hierin verder kunnen.  

• Ditzelfde concept kunnen we ook toepassen op de QuickFix Brigade; daarmee ontstaat een nieuwe 
Donut Deal: “QuickFix Brigade”. 

 

Planning 
 
Deze Donut Deal betreft een pilotproject van 1 jaar. We willen in april 2020 starten met het QuickFit 
maken van 15 woningen. Deze 15 woningen willen we ‘volgen’, vanaf nulmeting tot ruim na de QuickFit 
behandeling. Daarnaast willen we concrete tips voor gedragsverandering aanreiken. Onze hypothese is 
dat we met een eenmalige investering van 15 woningen (a 350 Euro per woning) een verlaging in de 
energierekening kunnen realiseren van 30 Euro per maand per woning, wat neerkomt op een 
terugverdientijd van 1 jaar. Dit kunnen we redelijkerwijs pas in november 2020 in kaart brengen.  
 
Resultaten 
 
Mochten de resultaten inderdaad overeenstemmen met onze hypothese (een eenmalige investering van 
350 euro verdient zich in 1 jaar terug via de energierekening), dan is ons ambitieniveau dat we eind 
februari 2021 een kennisdeelsessie hebben met externe partijen, zoals:  
(1) woningcorporaties; die willen we motiveren om hierin veel meer huurwoningen financieel te 
faciliteren, zodat deze “QuickFix Brigade”-aanpak geborgd kan worden; 
(2) de gemeente; die willen we uitnodigen om met eerlijker subsidiemogelijkheden te komen (bv via de 
Stadspas); 
(3) bedrijven; die willen we bereid vinden om via Social Return materiaal beschikbaar te stellen aan de 
armste bewoners van Zuidoost.  


