MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Slim omgaan met energie; Stroomlijners
Stel je voor, je gaat als jongere in gesprek
met je ouders om deze kennis te laten
maken met een nieuwe, handige app op
je telefoon. Nee, dit betreft deze keer
geen verslavende spelsensatie, maar een
revolutionair initiatief om energie, en
daarmee ook geld, te besparen! Jongeren

de voortgang stil te liggen. Al het harde
van je buurtbewoners.” zegt Maarten. Op
werken heeft voor een poos liggen verbasis van de gegevens van je energieverstoffen, maar met de komst van het MDT bruik, geeft de app ook inzicht in de besheeft het duurzaamheidsinitiatief een
te keuzes voor de mogelijke besparingen;
nieuwe boost gekregen. Nu, anno 2020,
“Kun je beter dak- of raamisolatie gebruizijn er nieuwe financiële middelen en
ken?” De app geeft aan welke van de opextra deelnemers om het project nieuw
ties voor jou het meest voordelig is en zal
leven in te blazen
ook direct de mogelijkheid bieden om
en het verder te
contact te leggen met lokale ondernedragen. Als je als
mers die je hierbij willen helpen.
gebruiker beschikt
Het project staat er, zoals gezegd, niet
over een zogealleen voor, want een ervaren ploeg partnaamde ‘Slimme
ners staat klaar om de concepten naar
meter’ kan je gewerkelijkheid te brengen. Groene Allianbruik maken van
ties de Liemers heeft zich bijvoorbeeld
de stroomlijnersapp. Door het uitle- vanaf het begin al gecommitteerd om
zen en analyseren mee te werken aan dit Tr8-project.
van de verbruiksge- Groene Allianties is als organisatie dan
gevens wordt beke- ook nauw verbonden met het ideaal om
een duurzame samenleving vorm te geken op welke gebieden er mogelijk- ven en is meer dan bereid hun kennis en
ervaring te delen met de jongeren van
heden liggen om
‘Stroomlijners’.
energie en geld te
besparen. De deelDaarnaast is er momenteel ook contact
nemers aan het Tr8
met woningcorporaties die enthousiast
-project
zijn over het idee. “Jong- en oud die sa“Stroomlijners”
• Maarten Assendorp legt uit waarom het belangrijk is om vermen bijdragen aan de kwaliteit en duurworden opgeleid
standig om te gaan met energie
zaamheid van het woningbestand,” zegt
om deze mogelijkMaarten. “dat biedt aan alle betrokken
heden uit te leggen
partijen een groot voordeel.”
gaan binnenkort met een slimme app op en in de praktijk te brengen.
pad voor het HOPE XXL Tr8-project
Visie voor de toekomst
Stand van zaken
‘Stroomlijners’ om inzichtelijk te maken
hoe je als huishouden duurzamer om
Stijn spreekt gepassioneerd over de toeMomenteel is de ontwikkeling van de
kunt gaan met energie. Met de stroomlijkomst van het project: “In oktober
stroomlijnersapp in volle gang. Ook jonnersapp wordt gepersonaliseerd advies
hopen wij de eerste jongeren actief te
gerencoach en student Sustainable Eneraangedragen over hoe je in jouw woning
krijgen en de groep vanaf dat moment te
gy Technology Maarten Assendorp heeft
zuiniger om kan gaan met energie door
laten groeien.” “Jongeren kunnen het Tr8zich aangesloten bij het project. Samen
doelgericht te kijken naar, onder andere,
met lokale
isolatie, verbruik en verduurzaming. Een
ondernemers
leuke en motiverende factor voor de jonen ander partgere is dat hij of zij een deel van de kosners, pogen de
ten die worden bespaard mag behoujongeren de
den. Op deze manier fungeert de
ideeën te reali“Stroomlijner” als energie-adviseur in zijn
seren zodat
eigen kring. Een leuk extra zakcentje voor
van bewust
de jongere, een besparing voor de oudeenergieverre en voordeel voor het milieu; een echte
bruik een
win-win-win situatie!
nieuwe realiteit kan worDe bron van het plan
den gemaakt.
Het idee voor ‘Stroomlijners’ ontstond
Het framecirca 4 jaar geleden, toen Stijn Slangewal work van de
uit de les werd gepikt door zijn docent.
stroomlijners“Ik werd uitgenodigd om deel te nemen
app ligt al
aan een energieproject” vertelt Stijn. “Erg even op de
spannend.” Met Tesla’s zijn Stijn en een
plank, dus
paar andere jongeren naar het gebouw
momenteel is
van Aliander gereden, waar een wereld
het voor de
• Stijn Slangewal demonstreert de Stroomlijnersapp die momenteel
voor hem open ging. Hij mocht aan tafel betrokken
ontwikkeld wordt.
met deskundigen en er werd naar zijn
jongeren voormening geluisterd tijdens een brainnamelijk een
project ‘Stroomlijners’ kiezen als MDT
stormsessie met als hoofdthema:
kwestie van voortbouwen en verdiepen.
project. Gezien het feit dat ze hiermee,
‘energiebesparing’. Eens in de maand
De appontwikkelaar is momenteel in
naast de MDT vergoeding, nog een extra
zouden de jongeren onder schooltijd
gesprek met Maarten en Stijn om de
zakcentje kunnen verdienen, verwachten
verder werken aan dit project bij de
functies van de app verder te raffineren.
wij dat dit Tr8-project een geliefde optie
OGtent in Duiven. Op den duur ontstond Stijn vindt het belangrijk dat de app gebinnen het MDT-keuzemenu wordt.”
dan ook vanzelf het idee om een app te
personaliseerd is, zodat iedereen er uit
Voegt Maarten toe. Voor zowel Maarten
ontwikkelen, zodat ingespeeld kon workan halen dat voor hem of haar van toeals Stijn is het een grote hoop dat het
den op de handzaamheid van de
passing is. De heren denken ook aan
Stroomlijners-project dusdanig aanslaat
smartphone. Met promotiemateriaal en
mogelijkheden om de energiebesparing
dat dit ook buiten het MDT wordt opgeeen verdere uitwerking van de plannen,
competitief te maken; wie bespaart propikt. Een slimme manier van energie beleek de komst van een stroomlijnersapp centueel de meeste energie? “Door een
sparen en een extra centje in je broeksteeds dichterbij, maar door een serie
dashboard toe te voegen kun je zien hoe
zak, wie wil dat nu niet?
van ongelukkige omstandigheden, kwam goed je energie bespaart ten opzichte
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