
Woning verduurzamen met lokale 

bedrijven: Samenwerking tussen Besparen 

in de Kop en Duurzaam Steenwijkerland 

helpt met eerlijke informatie 

In het Infopunt Groen Doen in Steenwijk is donderdagmiddag de samenwerking gelanceerd 

tussen stichting Duurzaam Steenwijkerland en de stichting Besparen in de Kop. In het bijzijn 

van deelnemers en genodigden schudden de voorzitters van de beide stichtingen elkaar de 

hand om de samenwerking te bekrachtigen. Het doel is inwoners van Steenwijkerland te 

helpen met het verduurzamen van hun woning, of bedrijfsruimte.  

 

Met het schudden van de hand bekrachtigen Duurzaam Steenwijkerland en Besparen in de 

Kop de samenwerking om woningen duurzamer te maken. Sieb van der Laan  

 

Stichting Besparen in de Kop is een samenwerkingsverband tussen regionale bedrijven die 

zich bezig houden met de vragen van woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. 

Het is een initiatief van Jan van der Kamp van Bespaarpartner uit Tuk, Jos Lok van Lok 

Installatietechniek uit Vollenhove, Roelof Falkena van Falkena Glas en Schilderwerken uit 

Steenwijk en Jurgen Kok van Kok Isoleren uit Oldemarkt.  

Voorzitter van de stichting, Jurgen Kok merkt dat wanneer mensen naar de mogelijkheden 

gaan zoeken op internet, ze door de bomen het bos niet meer zien. „We zijn van mening dat 

een persoonlijk advies van een regionaal bedrijf beter is voor de eigenaar van een woning of 



bedrijfspand. Het advies komt van een regionale specialist, die borg staat voor de juist 

oplossing. Daar hebben we een internetplatform voor opgericht, waar eigenaren en regionale 

leveranciers elkaar makkelijk kunnen vinden.” Er hebben zich inmiddels 11 bedrijven 

aangemeld om deel te nemen aan het platform.  

Lokale specialisten  

Om mee te kunnen doen moeten de bedrijven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo 

moeten ze onder meer in de regio zitten, aangesloten zijn bij de branchevereniging en garantie 

geven op hun werk. „Om er voor te zorgen dat we alle disciplines in huis hebben, is de 

stelregel dat een bedrijf maximaal 20 kilometer buiten Steenwijkerland zit. Zo kunnen 

eigenaren via ons platform offertes aanvragen bij verschillende lokale partijen.”  

Geweldige uitdaging  

De andere samenwerkingspartner is stichting Duurzaam Steenwijkerland. Voorzitter Harry 

Renting benadrukt dat verduurzaming heel belangrijk is. „ We staan voor een geweldige 

uitdaging met elkaar wat verduurzaming betreft. Het is een gezamenlijke opdracht die we 

hebben. Daarom vindt Duurzaam Steenwijkerland het belangrijk om met Besparen in de Kop 

samen te werken. De gemeente is ook erg enthousiast over dit initiatief omdat we een 

gezamenlijke doelstelling hebben om die verduurzamingsopdracht met elkaar uit te voeren.”  

Eerlijke informatie  

Wat beide partijen belangrijk vinden is dat er eerlijke en volledige informatie beschikbaar is. 

Harry Renting: „De oprichters van Besparen in de Kop merkten dat er veel onduidelijkheid en 

onzekerheid is rondom verduurzaming en vonden dat ze daar wat aan moesten doen. Ze 

hebben de stichting opgericht om eerlijke en transparante informatie te geven, maar ook 

kwalitatief goed werk af te leveren. Dus niet zomaar wat doen, maar als je iemand van 

Besparen in de Kop over de vloer krijgt, dat je dan weet dat het deugdelijk, degelijk en 

vertrouwd is. Wij gaan daarom als Stichting Duurzaam Steenwijkerland, samen met hen 

optrekken.”  

Beurs  

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Daaraan voorafgaand is er op 8 en 9 

oktober een informatiebeurs Duurzaam wonen in Steenwijkerland in De Meenthe. Daar 

kunnen mensen zich laten informeren over de verduurzaming van hun woning. „Het is een 

bijzondere beurs”, benadrukt Harry Renting. „Het doel is om te informeren, niet om te 

verkopen. We hopen dat mensen er wijzer vandaan komen dan ze binnenkwamen.”  

Wie op zoek is naar informatie over het verduurzamen van zijn woning kan terecht op de 

website van Besparen in de Kop. Voor informatie over de duurzame projecten in 

Steenwijkerland is er de website Duurzaam Steenwijkerland.  

 

https://besparenindekop.nl/
https://duurzaamsteenwijkerland.nl/

