De lokale energiecoöperatie als schakel van en met bewoners in de energietransitie
Energiebewustzijn - energieopwekking -energiebesparing
Relaties leggen met en vanuit
bewoners

Lokale inzet vanuit energiecoöperatie

Regionale samenwerking

Landelijke kennisdeling en
belangenbehartiging

Energietransitie in beeld
Lokaal identiteit geven aan de
energietransitie als
gemeenschappelijk thema

De vanzelfsprekendheid uitdragen dat de
energietransitie een thema is van alle bewoners en dat
iedereen daar op eigen wijze een bijdrage aan kan
leveren en uiteindelijk ook moet leveren.

Energie Verbonden (samenwerkende energiecoöperaties en energieinitiatieven in ‘t Gooi
RET regionaal energietransitieteam
Boeg Regionale EnergieStrategie Samen op Pad

Energie Samen (OdeDecentraal,
Rescoop, Ecode, Hoom en Pawex)
vertegenwoordigt de energie
coöperaties in het klimaatakkoord en
belangenbehartiging naar overheid.

Coöperatief energieloket
Toegankelijk maken informatie
voor iedere bewoner, putten uit
lokale, regionale en landelijke
bronnen.

Een netwerk van regionale en lokale informatiepunten
(fysiek en digitaal), die putten uit lokale, regionale en
landelijke bronnen en informatie toegankelijk maken
voor bewoners. De energiecoöperatie is zelf ook een
weer een informatiepunt, kan een schakelrol vervullen
in het toegankelijk maken van informatie voor
bewoners en relaties leggen naar ontmoetingsplekken
in de wijken/dorpen gekoppeld aan ambassadeurs.

Regionaal met een werkgroep de coöperatieve,
digitale en fysieke informatievoorziening/loket
concreet maken. Bij elkaar brengen en toegankelijk
maken van alle praktische, algemene en
verdiepende informatie van relevante partijen die
nodig is voor de energietransitie en lokaal,
regionaal en landelijk beschikbaar komt.

Afstemming en uitwisseling
met landelijke relevante partijen die
informatiebronnen zijn voor
bewoners zoals Hoom(dossier),
Duurzaam Bouwloket, Milieu
Centraal, Hieropgewekt, Urgenda

Infobijeenkomsten per wijk/dorp
Geven van informatie, stimuleren
betrokkenheid en gesprek op gang
brengen.

Bewoners betrekken bij het actueel maken van de
energietransitie (ambassadeurs, lidmaatschap,
meewerken in coöperatie, voorbeelden, deskundigheid).
Bewoners uitdagen om concreet aan de slag te gaan
met energiebesparing en energieopwekking en
aanreiken van mogelijkheden om dat te doen.

Regio (RET) ook zien als vraagbaak voor
ontwikkeling en voor wat nodig is om te
communiceren in de wijken/dorpen.
Actuele thema’s verdiepen.

Landelijke ondersteuningsmogelijkheden zoals van coöperatie Hoom

Voorbeeldhuizen en voorlopers
Van het gas af, Nul op de meter
Energiezuinig, Warmteoplossingen

Excursies naar voorbeeldhuizen binnen de gemeente
En met interviews en foto’s zichtbaar maken van lokale
voorbeeldhuizen in plaatselijke media en website
(Wijdemeren)
Voorlopers die NOM nastreven worden door een
energiecoach ondersteund en zonodig in contact
gebracht met andere voorlopers (HilverZon).
Pilot-plan voor woningen met gebouwgebonden
financiering (HET)

Reflectie op de voorbeelden
Wat is nu voorbeeld? Waar willen we naar toe?
Wat is haalbaar?

Er zijn heel veel websites, zoals
https://duurzamehuizenroute.nl/
https://huisvolenergie.nl/
https://www.milieucentraal.nl/
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Landelijke ontwikkelingen volgen en
bijdragen

Aanvullingen graag sturen naar info@energieverbonden.nl

Energiecoachgesprekken bij
bewoners thuis
Voor bewoners die de
mogelijkheden voor
energiebesparing aan de eigen
woning willen verhelderen.

Bewoner vult een checklist eigen woning in en de
energiecoach loopt samen met de bewoner door zijn
eigen huis, bespreekt mogelijkheden voor energiebesparing zowel installatietechnisch, bouwkundig,
duurzaamheidstips en energiezuinig gedrag.
Aansluiten bij de persoonlijke situatie van de bewoner

De lokale energiecoaches zijn lid van een regionaal
netwerk van energiecoaches gecoördineerd door
twee energiecoach-coördinatoren van Energie
Verbonden
Via het netwerk verdiept en ontwikkelt de rol van
energiecoach, worden relevante thema’s verdiept
en trainingen gegeven.

Hoom( training voor energiecoaches
Hoom(dossier) voor bewoners

EnergieThuisBijeenkomsten
Voor bewoners die al een
energiecoachgesprek hebben
gehad en bezig zijn met het
opzetten en uitvoeren van hun
energiebesparingsplan

-

Energie Verbonden pilot 2019 ontwikkelen en
organiseren van maandelijkse bijeenkomsten voor
groepen bewoners door de twee energie-coachcoördinatoren van Energie Verbonden

Monitoring gevraagd van Hoom

Straatgesprekken (Wijdemeren)
Straatcoaches (St Hilv. Meent)
Energie-ambassadeurs (HilverZon)
Energy party’s (concept Den Haag
via HET)

Bewoners stimuleren samen met buren en zo mogelijk
straten af te stemmen over de mogelijkheden voor
energietransitie. Bewoners organiseren zelf de mensen
en de energiecoöperatie ondersteunt de bijeenkomst en
helpt bij het proces voor bv. een gezamenlijk warmtenet
of collectieve inkoop.

Relevante data beschikbaar over wijken en straten.
Data over infrastructuur, soorten huizen, grond,
enz. (via RET en gemeente)

Relaties bewoners via andere
domeinen
Zoals sociaal domein en onderwijs

-

Contacten leggen en samenwerking op gang
brengen met andere domeinen die relaties hebben
met bewoners. Zoals sociaal domein
(opbouw/welzijnswerkers) of onderwijs (educatieve
projecten)
Via onderwijs kinderen meenemen in
energietransitie en via kinderen bereik je ook weer
de ouders
Energielessen (HilverZon in samenwerking met
NME)

Gastlessen op lagere scholen ism NME/
omgevingseducatie

Regie gemeente, met totale wijk werken naar van
het gas af met afstemming van alle
partners/voorzieningen
Energiecoöperatie als partner voor meenemen
bewoners in stappen aardgasvrije wijk
Afstemmen woningbouwcorporatie

Pilots in de regio
RET
Data-analyse

-

-

Participeren als partner in de
wijkaanpak

-

-

Energie Verbonden

Groep bewoners samen met een deskundige
Uitwisselen en maken van
energiebesparingsplannen
Uitwisselen en leren beoordelen van offertes
Verdiepen thema’s rond energiebesparing
En/of bv. een workshop inductie koken
Organiseren gesprek tussen bewoners en bedrijven
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Bedrijven in beeld voor bewoners
Inzicht in betrouwbaarheid en
duurzame aanbod van bedrijven
waar bewoners offertes kunnen
aanvragen en werk laten uitvoeren

-

Nieuwe duurzame vragen stellen aan bedrijven
Digitale zichtbaarheid en vindbaarheid van
betrouwbare bedrijven voor bewoners
Organiseren van lokale energiemarkt (Wijdemeren)
Workshops/training voor zzp, pilot H’meent.

Aandacht voor verduurzamen werkwijze bedrijven
Samenwerking met bijv Rabobank,
ondernemersverenigingen, opleidingen

Collectieve energieopwekking
En samenwerking met groene
energieleverancier

-

Maatschappelijke daken om-niet-beschikbaar
Scholenprojecten, bedrijfsdaken, zonneparken,
windmolens
Cirkeltje rond met een groene energieleverancier

Borgen van de uitgangspunten van het
klimaatakkoord (50% van de duurzaam opgewekte
energie lokaal eigendom)
Samenwerken groene energieleveranciers zoals
https://samenom.nl en www.greenchoice.nl/

Warmtetransitie

-

Nog veel in ontwikkeling (bewoners denken mee)
Warmtepompen
Warmtenetten
Koken op inductie (kookworkshops)
Warm water
Wonen zonder aardgas

Scholen verduurzamen

-

Bewustwording scholieren
Isolatie-maatregelen en besparing door
gedragsaanpassing
Zonnepanelen op de daken voor eigen gebruik met
eventueel kleine postcoderoosprojecten

Green Deal scholen in Hilversum,
regionale uitrol via de lokale energiecoöperaties

Schooldakrevolutie, EcoSchools

Collectieve opwekking vereniging van eigenaren
Isolatie-maatregelen en besparing door
gedragsaanpassing
Gezamenlijke inkoop
Warmtenetten

Een samenwerkingsverband van lokale coöperaties
voor verduurzamen VVE geïnitieerd door HilverZon

Landelijke samenwerking

-

-

VVE’s verduurzamen

-

Mobiliteit

-

Energie Verbonden

https://www.hierverwarmt.nl/

Oplaadpunten (gemeente)
Deelauto’s (project HET)
Slim laden van elektrisch auto’s (Jedlix,
HilverZon/om | nieuwe energie)

Anne-Marie Poorthuis

Brancheorganisatie
http://energiesamen.nu/
Landelijk kennisplatform
https://www.hieropgewekt.nl
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