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Hoe krijgt u de 
energierekening 
omlaag? Zes tips.
Met kleine aanpassingen kunt u zelf 
al flink wat energie besparen:

Radiatorfolie
Plak radiatorfolie achter uw 

verwarming. Hierdoor gaat er 

minder warmte verloren en straalt 

het meer het huis in. 

Lagere temperaturen
Was uw kleding op lagere 

temperaturen. Als u op 30 graden 

wast in plaats van 40 of 60 verbruikt 

de wasmachine veel minder energie 

voor het opwarmen van het water. 

Zet de verwarming lager
 Zet de verwarming 1 of 2 graden 

lager en trek een extra laagje 

kleding aan. Daarmee bespaart u 

zo’n 50 euro per jaar.
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Stekkerdoos
Gebruik een stekkerdoos met een 

aan- en uitknop. Sluit meerdere 

apparaten die bij elkaar staan aan 

een stekkerdoos en schakel de 

stekkerdoos na gebruik uit.

Led- lampen
Gebruik energiebesparende producten. 

Ledlampen zijn bijvoorbeeld een stuk 

zuiniger dan gloei- of halogeenlampen.

Koop een waterbesparende 
douchekop
Met een waterbesparende doucheknop 

geniet u van de warme stralen, maar 

dan net wat zuiniger. Korter douchen 

helpt natuurlijk ook!
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Maatwerk 
als het nodig is

Woonbedrijf ieder1 vraagt 
huurders die moeite hebben 
om de huur te betalen zo snel 
mogelijk contact op te ne-
men. We helpen u graag mee 
bij het zoeken naar een op-
lossing, zodat er geen (hoge) 
schulden ontstaan. 

Walter Masman, manager Klant & 

Wonen in Deventer, wil graag een 

vooroordeel de wereld uit helpen: 

‘Sommige mensen denken dat 

we bij een betalingsachterstand 

direct tot ontruiming van de 

woning overgaan. Maar dat is 

echt het laatste wat we willen. 

We willen dat onze huurders een 

fijn thuis hebben. Dus als mensen 

problemen hebben, helpen we.’ 

Helaas stijgt de groep die hulp 

nodig heeft. Steeds meer mensen 

hebben moeite met rondkomen 

zonder dat ze daar zelf invloed 

op hebben. Het dagelijks leven 

wordt steeds duurder door de 

stijgende prijzen van brandstof, 

boodschappen en energie. Maar 

het inkomen van mensen stijgt 

niet mee. 

Wie hierdoor of door andere 

financiële problemen zijn 

huur niet kan betalen, kan het 

best zo snel mogelijk contact 

opnemen met ons. Hoe ieder1 

kan helpen, verschilt per huurder. 

Walter: ‘Sommige mensen 

hebben tijdelijk wat minder 

te besteden. Dan spreken we 

af dat ze de huurachterstand 

afbetalen zodra ze weer meer te 

besteden hebben. Dat heet een 

betalingsregeling.’

Als huurders geen zicht hebben 

op voldoende inkomsten, zijn 

andere maatregelen nodig. 

Dan wordt bijvoorbeeld 

gekeken of mensen naar een 

goedkopere huurwoning kunnen 

verhuizen. ‘En als mensen 

schuldhulp accepteren, wordt de 

huurachterstand bevroren. Ook 

wordt soms de huurachterstand 

kwijtgescholden,’ vertelt Walter.

Bij deze hulp hoort wel dat de 

huurder zelf ook echt zijn situatie 

wil verbeteren. Walter: ‘We 

noemen dat wederkerigheid. We 

willen veel doen, als huurders 

zelf ook alles aan doen om hun 

problemen op te lossen.’ Huurders 

kunnen op verschillende manieren 

gratis hulp krijgen. In Deventer 

kunnen mensen terecht op het 

gratis spreekuur van Geldfit. En 

bij grotere financiële problemen is 

het verstandig om direct naar het 

BAD te gaan.

Walter: ’We kunnen en willen op 

allerlei manieren helpen. Maar we 

moeten het wel weten.’  
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Vragen over 
financiën? Blijf er 
niet mee zitten.

Vragen over toeslagen, 
kwijtschelding van de 
belasting, de compensatie 
van de energierekening of 
hulp bij de administratie: 
eigenlijk kunnen inwoners 
van Deventer met al hun 
financiële vragen of zorgen 
terecht tijdens het spreek-
uur van Geldfit. Hier kijken 
professionals en vrijwilli-
gers mee en proberen ze 
een stap verder te helpen. 
Jenneke Nieuwenhuize 
van Geldfit Deventer: ‘We 
willen financiële problemen 
voorkomen. Dus hoe eerder 
mensen komen met vragen, 
hoe beter.’

Hulp in het woud 
aan regels
Veel mensen kunnen wel wat 

hulp gebruiken. Jenneke: 

‘Nederland heeft een woud 

aan regels, dus het is niet gek 

als mensen niet alles weten 

of het overzicht verliezen.’ Bij 

Geldfit werken medewerkers en 

vrijwilligers met elk hun eigen 

expertise, waardoor het team 

op veel vragen een antwoord 

heeft en anders naar de juiste 

plek kan doorverwijzen. 

Directe hulp
Als het kan, worden mensen 

direct tijdens het spreekuur 

geholpen. ‘Veel mensen 

vragen ons om mee te kijken 

met hun financiële situatie, 

omdat ze moeite hebben met 

rondkomen,’ vertelt Jenneke. 

De sociale raadslieden en 

preventiemedewerkers kunnen 

dan een check doen of mensen 

wel gebruikmaken van alle 

regelingen waar ze recht op 

hebben. 

‘Er zijn best wat regelingen en 

voorzieningen waarvan mensen 

het bestaan helemaal niet 

kennen, waardoor hun inkomen 

lager is dan waar ze recht op 

hebben,’ vertelt Jenneke. Het 

komt dan ook regelmatig voor 

dat ouderen met een laag 

inkomen bijvoorbeeld niet 

weten dat ze aanspraak maken 

op zorgtoeslag. Of er komen 

alleenstaande ouders die niet 

weten dat ze belastingkorting 

krijgen als ze bij de belasting 

aangeven dat ze alleenstaande 

ouder zijn. Als blijkt dat mensen 

rechten hebben op toeslagen 

of een bepaalde voorziening 

of kwijtschelding, helpt 

Geldfit graag mee bij het 

invullen van de het (digitale) 

aanvraagformulier.

Betalingsregeling
Maar ook als mensen 

betalingsachterstanden 

of schulden hebben, kan 

Geldfit helpen. Door te 

helpen bij het treffen van 

een betalingsregeling, 

zo ook met woonbedrijf 

ieder1. En andersom verwijst 

woonbedrijf ieder1 mensen 

door naar het spreekuur. 

Michel Hekkert is consulent 

Klant en Wonen: ‘Als huurders 

een betalingsachterstand 

hebben, heb ik contact met ze. 

Meestal zijn er omstandigheden 

waardoor mensen een schuld 

hebben opgelopen. Om die 

omstandigheden op te lossen 

kan Geldfit helpen.’ 

Inkomsten en 
uitgaven in balans
Geldfit helpt niet alleen bij het 

vergroten van het inkomen, 

ook als de uitgaven te hoog 

zijn in relatie tot de inkomsten 

ondersteunen ze. Mensen met 

een erg hoge energierekening 

worden bijvoorbeeld 

doorverwezen naar de 

Energiecoach. Die kan mensen 

helpen met bespaartips. Bij 

grotere financiële problemen 

waar mensen zelf niet meer uit 

kunnen komen, verwijst Geldfit 

naar het Budget Adviesbureau 

in Deventer.  

Ook kan Geldfit meehelpen 

bij het opstellen van een 

budgetplan. Hierin staan de 

inkomsten en de uitgaven die 

mensen doen. Zo is er overzicht 

en weten mensen waar ze 

eventueel kunnen besparen en 

weten ze ook wanneer er grote 

uitgaven aankomen. 

Jenneke adviseert iedereen 

met een financiële vraag langs 

te komen: ‘Blijf er niet mee 

zitten, we kijken graag met je 

mee. En dat is vrijblijvend: een 

advies hoef je niet meteen op te 

volgen en mensen hoeven ook 

niet direct allerlei trajecten in. 

We zijn er om mensen een stap 

verder te helpen.’ 

Wie moeite heeft met rondkomen of vragen 
heeft over zijn financiële situatie kan hulp 
krijgen bij Geldfit.

'Voorkomen 
is beter dan 
genezen.'

Om de prijsvraag uit de vorige krant op te lossen 

namen meer dan 200 deelnemers een kijkje op 

onze vernieuwde website.

Onder de goede inzendingen verlootten we drie 

Huis & Tuin cadeaubonnen. Florien, Mario en 

Gerrit verrasten we onlangs thuis met hun prijs.

Regel uw woonzaken 
via mijn ieder1
Via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1 kunt 

u uw woonzaken regelen. Neem snel een kijkje 

op ieder1.nl.

Winnaars 
Huis & Tuin 
cadeaubon

Gerrit

Florie
n

Mario



BTW op energie omlaag
Het kabinet verlaagt de btw op energie - aardgas, 

elektriciteit en stadsverwarming - voor een periode 

van 6 maanden met 12 procent: van 21 naar 9%. 

Hiermee wordt de stijging van de energierekening 

een beetje verzacht. 

Compensatie 
energierekening voor 
huishoudens met een 
laag inkomen

Bent u financieel 
fit? Check het met 
de test van Geldfit
Wilt u weten of u genoeg 
inkomen hebt om alle vaste 
lasten te betalen? En of u vol-
doende reserves achter de hand 
hebt voor een onverwachte 
hoge uitgave? Op de website 
van Geldfit test u of u financieel 
fit bent. 

Wat is dat: financieel fit?
Met financieel fit bedoelen we dat u 

maandelijks alle vaste lasten kunt betalen 

en genoeg geld overhoudt om van te leven. 

En dat u goed op de hoogte bent van waar u 

geld aan uitgeeft en welke uitgaven er aan 

komen. Zodat u grip op uw geld heeft. 

Waar bestaat de test uit?
De test bestaat uit een aantal korte vragen 

over rood staan, de vaste lasten en het 

hebben van een spaarpotje. U heeft niks 

nodig om de test te maken, het invullen 

duurt een paar minuten en u hoeft geen 

persoonlijke gegevens in te voeren. U krijgt 

direct de uitslag. 

Wat als u niet financieel 
fit bent?
Als u niet financieel fit bent, krijgt u advies 

over waar u in uw buurt hulp kunt krijgen. 

In Deventer heeft Geldfit zijn eigen spreekuur. 

Op het spreekuur zijn specialisten die helpen 

bij een probleem. En dat gaat van het 

aanvragen van een toeslag tot helpen om de 

administratie op orde te krijgen. 

Waar is het spreekuur en wat 
kost dat?
Alle hulp van Geldfit is gratis. 

Op woensdag is het spreekuur in 

Bibliotheek Keizerslanden

Tijd: van 09:30- 12:00 uur 

Adres: Graaf Florisstraat 3, 7415 LK Deventer.

Op donderdag is het spreekuur in 

Verbindingscentrum de Fontein

Tijd: van 09:30- 12:00 uur

Adres: Fonteinkruid 61, 7422 MS Deventer.

Mail naar geldfit@deventer.nl voor een 

afspraak of bel naar 0570 547300 (De Kern)  

of 0570 675700 (bibliotheek Deventer).

Waar kunt u de test vinden? 
De test vindt u op geldfit.nl/test . De 

site is een initiatief van de Nederlandse 

Schuldhulproute. De site is er om schulden bij 

mensen zo veel mogelijk te voorkomen.  

Om te voorkomen dat mensen in 
financiële nood komen, schiet de 
gemeente inwoners te hulp bij hun 
hoge energierekening. De gemeente 
wil die hogere rekening in ieder 
geval drie maanden lang volledig 
compenseren. 

Voorkomen schulden
Wethouder Rob de Geest is bezorgd over het effect 

van de energierekening op het huishoudboekje van 

inwoners met een laag inkomen. Mensen lopen 

het risico dat ze energierekening niet meer 

kunnen betalen, maar ook om (verder) in de 

schulden te raken. Hij zegt hierover tegen RTV 

Oost: ‘Omdat ook allerlei andere kosten van 

levensonderhoud zijn gestegen, is het verstevigen 

van bestaanszekerheid nu nog belangrijker,’ zegt De 

Geest. ‘Voor huishoudens die ondanks de 800 euro 

van het Rijk in de problemen dreigen te komen, bieden 

we maatwerkondersteuning voor de energiekosten.’ 

Maatwerk betekent dat er volledige compensatie 

komt van het verschil tussen de oude- en nieuwe 

energienota. Die vergoeding is voorlopig voor 

drie maanden.

Bijstandsgerechtigden
Mensen met een bijstandsuitkering krijgen 

het geld automatisch op hun rekening 

gestort. Dat gebeurt in twee termijnen: 

€ 400,00 op 31 maart en € 400,00 op 31 mei. 

Inkomen tot 120% van 
het minimumloon
Mensen met een inkomen tot 120% van het 

minimumloon kunnen de compensatie zelf aanvragen. 

Hiervoor kunnen ze terecht op de website van de 

gemeente Deventer: deventer.nl 

Recht op compensatie? 
Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u recht 

hebt op de compensatie? Dan kunt u terecht bij het 

spreekuur van Geldfit. De medewerkers daar doen 

een check. Als u in aanmerking komt, geven zij uw 

gegevens door aan de gemeente. 

ieder1 krant - mei 2022

www.geldfit.nl/test

Mario
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Budget Advies 
Bureau Deventer
Inwoners die schulden hebben en hier zelf niet meer 

uit kunnen komen, kunnen terecht bij het Budget 

Advies Bureau Deventer (BAD). Het BAD kijkt naar 

welke oplossing het beste past bij de situatie van 

de inwoner. En dat gaat van het oplossen van een 

acute crisis tot begeleiding van betalen. En van een 

schuldregelingstraject tot hulp bij het afsluiten van een 

betalingsregeling.   

Wilt u meer weten? 
Kijk op deventer.nl/bad. Of stuur een mail naar bad@

deventer.nl of bel naar 0570 - 69 35 35.

Vrijwillige 
thuisadministratie 
Carinova
De budgetcoaches van de vrijwillige thuisadministratie 

helpen mensen om hun administratie weer op orde 

brengen. En dat begint met inzicht krijgen in de huidige 

financiële situatie. Als die er is, en het blijkt dat er meer 

uitgaat dan binnenkomt, kijkt de coach samen met 

de cliënt waarop bespaard kan worden. Ook kan de 

coach meehelpen met het aanvragen van toeslagen 

en regelingen. Hulp van de vrijwillige thuisadministratie 

is gratis. 

Wilt u meer weten? 
Kijk op mantelzorgondersteuning

carinova.nl/thuisadministratie 

(of scan de QR-code), bel naar 

0570 518187 of stuur een email naar 

vrijwilligethuiszorg@carinova.nl.

Wilt u met uw buren een straatfeest 
organiseren? Zou een schommel in uw 
straat veel kleine kinderen blij maken? 
Of vindt u dat uw buurt wel wat groen 
kan gebruiken? Het Wensfonds helpt. 

U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage van 

het Wensfonds voor activiteiten of andere zaken die 

blijvend bijdragen aan het woonplezier in uw straat. 

Of die er voor zorgen dat u uw buren vaker ziet. 

Mail uw wens naar wensfonds@huurdersbij1.nl. 

Binnen vier weken sturen we u een reactie. 

Wat is het Wensfonds?
Alle huurders bij woonbedrijf ieder1: van 

jong tot oud, en van alleen tot en met de 

hele straat.

Wie kan een wens 
indienen?
Met het Wensfonds worden wensen 

van huurders werkelijkheid. Het gaat 

om wensen die zorgen dat huurders 

van woonbedrijf ieder1 in Deventer en 

Zutphen plezierig wonen.

Een buurtfeest of bankje in uw 
buurt? Het Wensfonds helpt.

ikwordstukadoor.nl

Advertentie

Meld je aan op ieder1.nl/werken-bij-ieder1/
of scan de QR-code.

Wij zoeken alleskunners.
Ben jij dat? Of wil je dat worden?

Elektricien
gezocht

Bent u 55+ en denkt 
u aan verhuizen?
Profiteer nu van max. € 100,00 
korting op de huurprijs! Ga snel 
naar: ieder1.nl/huurkorting
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Eindredactie
Communicatie, 
woonbedrijf ieder1

Teksten
Karijn Kats, 
Laura Oplaat

Fotografie
Astrid van Loo, 
woonbedrijf ieder1

Vormgeving
Bestwerk.nl

Druk
Ovimex

Wijkteams Deventer
Keizerslanden 

en Steenbrugge 

088 111 0 350 

wijkteamks@ieder1.nl

Centrum, Voorstad 

en Rivierenwijk 

088 111 0 351 

wijkteamcvr@ieder1.nl

Zandweerd, Borgele 

en Platvoet 

088 111 0 352 

wijkteamzbp@ieder1.nl

Colmschate, Schalkhaar, 

Vijfhoek en Lettele

088 111 0 353 

wijkteamcsvl@ieder1.nl

HuurdersBIJ1 behartigt de
belangen van alle huurders
van woonbedrijf ieder1. De
afgelopen anderhalf jaar
hebben we onder meer door
de lockdown weinig naar
buiten kunnen treden, maar
dat betekent niet dat we
hebben stilgezeten.

We hebben een aantal

werkgroepen opgericht voor

thema’s waarover wij met

woonbedrijf ieder1 overleggen.

Dat gaat van het huurbeleid

en leefbaarheid tot de

Samenwerkingsovereenkomst

Bewonerscommissies.

Hiervoor heeft de werkgroep

de afgelopen maanden

contact gezocht met alle

bewonerscommissies. Het

contact willen we verder

versterken. We horen graag

van de commissies wat er

speelt in hun wooncomplex

of buurt. Bijvoorbeeld als het

gaat over servicekosten, zelf

aangebrachte voorzieningen en

het onderhoud aan woningen of

complexen.

Ook dienen zich de komende

tijd diverse 

woningverbeteringsprojecten

aan. Tevens heeft 

woonbedrijf ieder1 het 

voornemen om een aantal 

buurten te herontwikkelen, 

waaronder nieuwbouw. De 

bewonerscommissies hebben

daar een grote stem in. Als het

nodig is, kunnen de commissies

advies of hulp vragen aan

HuurdersBIJ1.

HuurdersBIJ1 streeft naar een

grotere betrokkenheid en

interactie tussen 

woonbedrijf ieder1, huurders, 

bewonerscommissies en 

HuurdersBIJ1. Daarom nodigen 

we u graag uit voor onze 

Algemene Jaarvergadering 

2022 op 19 mei van 19.30 tot 

21.00 uur bij Het Hart aan de 

Jolinkweg 2 in Eefde. Hier 

bespreken we wat HuurdersBIJ1 

het afgelopen jaar heeft 

gedaan, hebben we een lezing 

over energiearmoede en is er 

ruimte voor vragen.

Wilt u meer weten? U kunt

ons bereiken per mail:

info@huurdersbij1.nl of via

telefoonnummer 06 16262671.

Op onze website vindt u ook

meer informatie: huurdersbij1.nl

Bericht van HuurdersBIJ1:
Uitnodiging jaarvergadering

Rob Freriks

Ron Baum
Ria Lenting

Gerard 
   van Laar Eeuwe 

   Kuiper

Jan 
   Bennink

Marc 
  Hulshof

Hulp bij tocht
Het aanpakken van tochtproblemen voorkomt 

onnodig energieverlies in uw woning. We hebben 

veel woningen de afgelopen jaren geïsoleerd en 

tegelijkertijd goede tochtwering aangebracht. 

Mocht u in uw woning toch nog last hebben van 

tocht dan komen we graag bij u langs. U kunt 

daarvoor een afspraak maken via uw wijkteam 

of via onze website onder de vermelding “hulp 

bij tocht”. We komen dan in de zomerperiode 

bij u langs om met eenvoudige maatregelen uw 

woning klaar te maken voor de volgende winter. 

Energiecoach
Wilt u meer weten over energie besparen? Neem 

dan gratis contact op met de energiecoach van 

de Deventer Energie Coöperatie. Deze bekijkt 

welke maatregelen in uw situatie mogelijk zijn 

en hoeveel energie u daarmee bespaart. Een 

afspraak met de coach maakt u via de website 

gratisenergiecoach.nl. 

Klaar voor Morgen – op naar een  
duurzame toekomst
Ook dit jaar werken we hard aan het 

verduurzamen van de woningen in Deventer. Zo 

verduurzaamden we woningen 

in de Schrijversbuurt , 

Tuindorp en Buiten-

Noorderberg 

om ze klaar te 

maken voor 

de tijd van 

morgen. 

088 111 0 340
wijkteamwaterkwartier@ieder1.nl

Centrum, De Hoven, 
Noordveen en Eefde
088 111 0 341
wijkteamcdhne@ieder1.nl

Zuidwijken, Leesten en 

088 111 0 342
wijkteamzlw@ieder1.nl

Rivierenwijk
088 111 0 351
wijkteamcvr@ieder1.nl

088 111 0 352
wijkteamzbp@ieder1.nl

Steenbrugge
088 111 0 350
wijkteamks@ieder1.nl

en Lettele
353
csvl@ieder1.nl
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Rivierenwijk
088 111 0 351
wijkteamcvr@ieder1.nl

088 111 0 352
wijkteamzbp@ieder1.nl

Steenbrugge
088 111 0 350
wijkteamks@ieder1.nl

en Lettele
353
csvl@ieder1.nl

088 111 0 340
wijkteamwaterkwartier@iede

Centrum, De Hoven, 
Noordveen en Eefde
088 111 0 341
wijkteamcdhne@ieder1.nl

Zuidwijken, Leesten en 

088 111 0 342
wijkteamzlw@ieder1.nl

Deventer

Wijkteam Colmschate, Schalkhaar, 
Vijfhoek en Lettele

Wijkteam Zandweerd, 
Borgele en Platvoet

Wijkteam Centrum, 
Voorstad en Rivierenwijk

Wijkteam Keizerslanden 
en Steenbrugge

HuurdersBIJ1 

Neem 
  contact 
   op met...


