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NIEUWS

Onlangs werd ik door een VLOK-lid 
herinnerd aan het begrip ‘solidariteit’. 
Hij had ooit een keuze gemaakt en 

vroeg zich af of en zo ja wanneer je weer voor 
iets anders (lees: jezelf) kon kiezen. Tja, in 
hoeverre ben je bereid daarvoor te betalen. 
En dat bedoel ik niet alleen financieel maar 
ook emotioneel. Wat is je prijs? Financieel is 
het een rekensom, wat kost het en wat levert 
het op. 

Maar emotioneel? Is een lastige, als je altijd 
je materiaal bij een filiaal koopt, met de 
manager een goede band hebt en voor de 
euro’s toch vertrekt. Dat voelt als iemand in 
de steek laten. En dat je zoiets voelt is goed, 
want het heeft te maken met betrokkenheid 
en vertrouwen. 

In deze tijd staat solidariteit onder druk, 
de maatschappij verandert. Of het nu het 
opvolgen van coronamaatregelen is, lid 
worden van een vereniging of het doen van 
vrijwilligerswerk:  het is vooral “Wat schuift 
het?” of “Waarom ik?”. En dat is jammer! We 
zijn juist zo sterk door die solidariteit. 

Gelukkig zie ik weer initiatieven ontstaan 
die gebaseerd zijn op die ouderwetse 
solidariteit. Garantieregelingen die 
gedragen worden door leden. Of een AOV, 
een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, 
een echte solidariteitpot waarmee, in 
gezamenlijkheid, een arbeidsongeschikte 
ondernemer door zijn collega’s overeind 
gehouden wordt. Top!
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OUDERWETSE 
SOLIDARITEIT Corona geeft ventilatiebusiness een boost

De hybride warmtepomp helpt energie 
besparen

Jaga liet Markteffect onderzoeken of het 
virus invloed gaat krijgen op het woning
klimaat. En dat hebben die spiky eiwit
bolletjes. Maar liefst een derde van de 
Nederlanders is meer gaan ventileren. 
Dus dat biedt omzetperspectieven. Want 
velen hebben weinig kaas gegeten van goed 
ventileren. Ze denken dat af en toe een 
raam openzetten voldoende is. Jaga heeft 
alvast een oplossing voorhanden: mecha-
nisch vraaggestuurd ventileren op basis van 
CO2-detectie. Zodat altijd aanvoer van verse 
lucht is gegarandeerd. Het onderzoek wijst 
uit dat 31 procent van de Nederlanders over 
een mechanisch ventilatiesysteem beschikt. 
Maar liefst 41 procent weet niet dat ze dit 
systeem missen. Daar zit dus de markt.

Dat de hybride warmtepomp bijdraagt aan
energiebesparing, blijkt uit een test met zes 
hybride warmtepompen die de Consumen
tenbond samen met Vereniging Eigen Huis
uitvoerde. Ook deden organisaties als Enpuls
en Gasunie mee.
Doel van de test was een goed beeld te 
krijgen van de bespaarmogelijkheden. Die 
blijken afhankelijk te zijn van factoren als 
het type woning, de gezinssamenstelling, 
het stookgedrag en de instellingen van 
de warmtepomp. Tijdens de test werden 
besparingen tussen 200 en 600 euro per 
jaar genoteerd. Optimale energiebesparing 
realiseren met een hybride warmtepomp is 
afhankelijk van de instellingen van het ap
paraat, van het type woning en het stookge
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We zijn juist zo sterk 
door die solidariteit

Af en toe een raam openzetten
is niet voldoende

drag van de consument zelf. Advies op maat 
inwinnen is dan ook verstandig. Huiseige
naren die voor een gewone of een hybride 
warmtepomp gaan, kunnen dit jaar tot 2.500 
euro subsidie tegemoet zien.
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