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1. Energie Verbonden in ’t Gooi 2020 

2020 is een bijzonder jaar voor Energie Verbonden. Als samenwerkende energiecoöperaties hebben we een 

flinke ontwikkeling doorgemaakt en we zijn zowel lokaal als regionaal steeds meer partner in de 

energietransitie. Voor 2020 hebben we een aantal regionale activiteiten en projecten opgezet waarmee we als 

coöperaties de lokale energietransitie door en voor bewoners verder kunnen versterken. Daarnaast start dit 

jaar ook het regionale energiedienstenbedrijf waarin Energie Verbonden partner is.  

De lokale energiecoöperaties investeren in energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en 

warmtetransitie vanuit bewonersperspectief en sluiten daarmee aan bij de geformuleerde opgaven van 

gemeenten en regio voor de energietransitie. Als lokale energiecoöperaties werken we graag nauw samen met 

de gemeenten aan de opgaven voor de energietransitie en doen dat door en voor bewoners. De 

energiecoöperaties in het Gooi zijn in verschillende fasen van ontwikkeling. Wij werken toe naar professionele 

maatschappelijke organisaties met veel vrijwillige inzet. Financiële ondersteuning is verschillend per 

gemeente. Dat vraagt nog wel aandacht. De regionale activiteiten die in dit jaarplan zijn opgenomen,  worden 

en werden nog niet lokaal gefinancierd door de gemeenten. Het zijn logische stappen die aansluiten bij de 

ontwikkelingen in de energietransitie die steeds meer vorm krijgen en de professionelere positie die 

energiecoöperaties daarbij innemen.   

 

 

 

Naast het regionaal organiseren en uitvoeren van activiteiten waarbij het meerwaarde heeft om ze 

bovenlokaal uit te voeren en het partnerschap in het Energiedienstenbedrijf G&V waar thans aan wordt 

gebouwd, participeert Energie Verbonden in het Regionale Energie Transitieteam (RET) en het bestuurlijk 

overleg (Boeg) en vertegenwoordigt daar het bewonersperspectief van waaruit de lokale energiecoöperaties 

werken.  

Energie Verbonden ontvangt voor de regionale krachtenbundeling en het partnerschap in de regio een 

financiële ondersteuning via de Regio Gooi & Vechtstreek, die vanaf dit jaar fors is uitgebreid waardoor de 

uitvoering van regionale activiteiten, ondersteuning en organisatie van de samenwerkende energiecoöperaties 

serieus uitgebouwd kan worden. Vanuit Energie Verbonden worden geen lokale activiteiten gefinancierd. 

Regionale activiteiten worden ook niet ondergebracht bij lokale coöperaties. Deskundigheid wordt regionaal 

aangetrokken, ingezet en aangestuurd. Voor het werven van regionale deskundigheid putten we wel zoveel 

mogelijk uit de beschikbare deskundigheid van de lokale coöperaties.   
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2. Partner in het energiedienstenbedrijf regio G&V 

Energie Verbonden heeft op 29 oktober 2019 samen met de kwartiermaker van het energiedienstenbedrijf 

startafspraken geformuleerd (zie onderstaand) en op 17 december 2019 getekend voor het partnerschap in 

het energiedienstenbedrijf. Concreet betekent het dat we dit jaar vanuit de vraagzijde de relatie met het 

Energiedienstenbedrijf nader uit zullen uitwerken, daarbij de afstemming met DUBO zullen maken en tevens 

de collectieve inkoopacties regionaal gaan organiseren waarbij we voor de toekomst hopen te putten uit een 

regionaal  bedrijvenbestand dat daarvoor ingezet kan worden.  

 

Startafspraken Energie Verbonden als partner in het energiedienstenbedrijf 

Op 29 oktober 2019 zijn tussen Energie Verbonden (Miel Janssen en Anne-Marie Poorthuis) en kwartiermaker 

gebundelde dienstverlening regio Gooi en Vechtstreek (Herman Schotman) de volgende afspraken gemaakt.  

a. We komen tot de conclusie dat er in het samenwerkingsmodel ook rechtstreekse ‘lijnen’ lopen van 

energiecoöperaties naar bedrijven en eventueel adviseurs. (Zie afbeelding schakelen tussen vraag en 

aanbod) 

b. Binnen de gebundelde dienstverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen de vraagzijde 

(bewoners) en aanbodzijde (leveranciers/installateurs).  

c. De energiecoöperatie en het energieloket (DuBO) vertegenwoordigen en bewerken de vraagzijde. Zij 

werken hun samenwerkingsmodel nog verder uit.  

d. De energiecoöperaties vinden het belangrijk dat ook de aanbodzijde flink ontwikkeld wordt gezien de 

beperkte capaciteit op dit moment. Doel is het lokaal en regionaal kwalitatief en kwantitatief aanbod 

sterk te doen toenemen. Dit gaat zowel middels vier PMC’s/coalities als ook het ontwikkelen en in 

beeld brengen van enkelvoudig aanbod van MKB en ZZP bedrijven. Een impuls voor regionale 

bedrijvigheid van goede kwaliteit. DuBo kan hier screening in kunnen doen. Aanbod zal voor bewoners 

vindbaar zijn op het energieloket. 

e. Wij streven allemaal naar een outputmodel en daarom is het belangrijk dat het resultaat van de 

rechtstreekse contacten vanuit de coöperaties ook worden geregistreerd en gerapporteerd via een 

eigen rapportagesysteem.  

f. Energie Verbonden gaat in overleg met Duurzaam Bouwloket om af te stemmen en te zoeken hoe de 

output van DuBo en de output van de energiecoöperaties vanuit de eigen systemen verwerkt kan 

worden tot een gezamenlijke output voor de regio.  

g. DuBo is een onafhankelijk loket en wordt betaald om de huiseigenaar een onafhankelijk aanbod te 

doen van meerdere bedrijven via een postcode systeem. Energiecoöperaties zijn ook onafhankelijk van 

bedrijven. Bij gebundelde dienstverlening moet onafhankelijkheid goed geborgd blijven.  



5 
 

 

 

 

 

3. Regionale activiteiten Energie Verbonden 

Energie Verbonden bundelt krachten en organiseert alleen regionaal wat meerwaarde heeft voor de lokale 

energiecoöperaties. Voor 2020 onderscheiden we de volgende activiteiten en projecten. Een aantal 

activiteiten beginnen in één of twee coöperaties en worden later verbreed naar de andere coöperaties.  

Zie ter informatie hoofdstuk 7 voor de basis van lokale activiteiten van energiecoöperaties.  
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Energie Verbonden Activiteiten regionaal maken  Toelichting 

Partner in 
Energiediensten 
bedrijf 

Als partner in het energiedienstenbedrijf 
verantwoordelijkheid nemen voor vraagkant  

Vraagkant monitoren 
 
 

Schakelen tussen vraag en aanbod via 
collectieve inkoopacties 

Koppeling maken tussen collectieve 
acties en energiedienstenbedrijf 

Afstemming met DUBO die ook een deel van 
de vraagkant doet (digitaal loket) 

Ontwikkelen van een 
samenwerkingsmodel met DUBO 

VVE concepten 
 

Afstemmen VVE concepten 
(Hilversum en Gooise Meren starten) 
 

Overige bedrijvenrelaties van 
energiecoöperaties ook koppelen 

Zoals de samenwerking met bedrijven 
voor beheer en collectieve opwekking 
zonnepanelen 

Energieopwekking 

Collectieve inkoop zonnepanelen 
(tweemaal per jaar voor – en najaar) 

Regionale inkoopactie zonnepanelen 
opzetten. Van de huidige lokale 
inkoopacties wordt geleerd.  

Coördinatie beheer zonnedaken regionaal 
(uitvoering gebeurt lokaal)  

Er is een regionale uitvraag gedaan 
voor beheer (uitvoering lokaal wordt 
uit de opbrengsten van de 
zonnedaken gefinancierd) 

Beschikbaarheid technische projectleiding 
zonnedaken uitbreiden 

Werven mankracht voor technische 
projectleiding 

Grote dakenplannen -RES – uitwisselen en 
leren tussen projecten in verschillende 
gemeenten 

 (format Wijdemeren verbreden) 

Energiebesparing 

Basistraining en bijscholing Energiecoaches  
Speciale trainingen (hoomdossier, 
warmtescan, monumenten) 

Jaarplanning training en bijscholing 
energiecoaches 
 

Project implementeren hoomdossier 
Realiseren dat alle coöperaties  
hoomdossier gebruiken. 

Huurcoaches  
Gefinancierd door woningcorporatie 
(experiment start in Gooise Meren, 
van daaruit verbreden) 

Energie-educatie 
Gefinancierd door Gooise Meren (van 
daaruit volgend jaar verbreden 

Collectieve inkoop isolatie (inclusief glas) 
Regionale inkoopactie isolatie 
opzetten. Van de huidige lokale 
inkoopacties wordt geleerd. 

Transitievisie warmte 

Uitwisselen en leren in het kader van  
programma Aardgasvrij (Hilversumse Meent, 
Kerkelanden, Muiderberg, Ankeveen, 
Naarden Vesting) 

Aandacht voor leren tussen projecten 
in verschillende gemeenten 

Krachten bundelen in 
de ontwikkeling en 
ondersteuning 
energiecoöperaties 

Basisprocessen in kaart en digitale wensen 
helder. Gebruik Econobis en Hoomdossier 
verbeteren en zo nodig verder ontwikkelen 
 
Professionele maatschappelijke organisaties  
die coöperatief organiseren vanuit 
bewonersperspectief 

Voor de wensen aan Econobis, 
Hoomdossier en verdere digitale 
wensen werken we landelijk samen 
met andere coöperaties. 
 
Training en praktijkbegeleiding 
energiecoöperaties 
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4. Korte beschrijving regionale activiteiten, projecten en resultaten 

Ontwikkelen samenwerkingsmodel DuBo-Energiecoöperaties  
Energiecoöperaties en DuBo staan samen voor de vraagkant van het energiedienstenbedrijf. In de 
opbouw van het energiedienstenbedrijf is het van belang dat zij samen een samenwerkingsmodel 
ontwikkelen. Onderdeel daarvan is dat DuBo en Energie Verbonden de output van ieders monitoring 
verwerken tot een totaal.  
Resultaat: samenwerkingsmodel met DuBo met betrekking tot in beeld brengen en monitoren van 
vraagzijde. 
 

Partnerschap energiedienstenbedrijf 
Ambitie is dat er in juli 2020 een energiedienstenbedrijf staat en draait.  
Energie Verbonden bouwt graag mee aan het energiedienstenbedrijf met verschillende partners. 
Resultaat: Partnerschap in het bouwen aan en het werken met het Energiedienstenbedrijf. 
 

VVE-voorbeeld maken (Gooise Meren en Hilversum samen met energiedienstenbedrijf)  
Onderdeel van het energiedienstenbedrijf is een VVE-aanpak. Sommige energiecoöperaties hebben zelf 
ook een VVE aanpak. De verschillende aanpakken worden onderzocht en tot een geheel gemaakt.  
Resultaat: inzicht in de verschillende VVE aanpakken en duidelijkheid over de gewenste aanpak, zodat 
VvE’s met een gericht aanbod benaderd kunnen worden. 
 

Ontwikkelproject regionale inkoopactie zonnepanelen  
Met een collectieve inkoopactie faciliteren we de contacten tussen bewoners en bedrijven om tot 
offertes en uitvoering van maatregelen te komen. Afgelopen jaar zijn lokaal enkele inkoopacties 
uitgevoerd. Deze worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een regionale aanpak en het 
koppelen van deze regionale aanpak van de inkoopactie zonnepanelen met het energiedienstenbedrijf 
Resultaat: format voor regionale aanpak inkoopactie zonnepanelen. 
 

Periodiek collectieve inkoopactie zonnepanelen  
Vanaf najaar 2020 gaan we periodiek (tweemaal per jaar) een collectieve inkoopactie zonnepanelen 
draaien. Deze wordt regionaal gestart en lokaal uitgevoerd.  
Resultaat: periodieke afspraak om elk voor en najaar een collectieve inkoopactie zonnepanelen te doen, 
waardoor zo veel mogelijk huishoudens gestimuleerd worden aan deze collectieve inkoopacties deel te 
nemen. 
 

Coördinatie beheer zonneinstallaties 
Er is behoefte ontstaan om het beheer van de collectieve zonneinstallaties te professionaliseren en 
regionaal aan te sturen. De uitvoering van beheer blijft lokaal en wordt gefinancierd uit de opbrengsten 
van de collectieve zonneinstallaties. Voor de uitvoering van beheer wordt regionaal een uitvraag gedaan.  
Resultaat: sluitende afspraken over het beheer van zonneinstallaties en de keuze voor bedrijven die daar 
uitvoering aan gaan geven, waardoor continuïteit van de stroomopwekking verbeterd wordt en de kosten 
voor beheer gereduceerd worden. 
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Coördinatie collectieve opwekking 
Er is behoefte ontstaan om de aanpak voor collectieve opwekking in kaart te brengen en regionaal te 
coördineren. Daarnaast is er een groot tekort aan technische projectleiding. Daarvoor zal een werving 
georganiseerd worden.   
Resultaat: gezamenlijke concept voor collectieve opwekking waarmee de lokale aanpak van collectieve 
opwekking verder geprofessionaliseerd kan worden en uitbreiding technische projectleiding zodat er 
genoeg beschikbaar is voor de nieuwe lokale projecten.  
 

Grote dakenplan  
In het kader van de RES worden lokaal ‘grote daken plannen’ geschreven.  Deze gaan over de 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van daken, netwerk van dakeigenaren, verschillende vormen van 
financiering en de mogelijkheden van een lokaal energiebedrijf.  
Inmiddels hebben Wijdemeren en Gooise Meren (in overleg met de betreffende wethouders en 
ambtenaren) afgesproken daarin samen op te trekken en van elkaar te leren). Dit kan nog verder 
uitgebreid worden naar de regio.  
Resultaat: Regionaal uitwisselen en leren om een goede aanpak grote-daken te ontwikkelen 
 

Gooise Wind 
Gooise Wind is ontstaan door de uitnodiging van Almere om een windmolen die staat aan de rand van 
Almere te adopteren voor het Gooi. Dat gaat beslist nog een aantal jaren duren en ook verdere 
ontwikkelingen op het gebied van wind zijn voor het Gooi nog moeilijk te voorspellen. Toch kiezen we 
ervoor, in navolging van landelijke initiatieven om met bewoners die dat willen steunen een 
bewonerscoöperatie op te bouwen voor windenergie.  Van hieruit kunnen bewoners participeren in 
eventuele initiatieven.  
Resultaat: oprichten bewonerscoöperatie voor windenergie. 
 

Training en bijscholing energiecoaches 
Energiecoaches maken lokaal een belangrijk deel uit van de energiecoöperatie. De training en bijscholing 
van de energiecoaches hebben we gezamenlijk regionaal georganiseerd. De regionale coördinatie daarvan 
omvat: planning van de training en  bijscholing, reserveren locaties, communicatie over de training, 
registreren aanmeldingen, inhuren en communiceren met trainers, enzovoort.  De volgende trainingen 
worden gepland: 10 x basistraining energiecoach 4 dagdelen, 10 x training hoomdossier een dagdeel, 
tweemaal per jaar training lokale coördinatoren energiecoaches, 3 x training warmtescan en 4 x per jaar 
bijscholing/regionale netwerkbijeenkomsten. Via de bijscholing energiecoaches meenemen in nieuwe 
ontwikkelingen. 
Resultaat: gewenste en benodigde training en bijscholing is beschikbaar voor (potentiele) energiecoaches. 
Totaal 150 energiecoaches voor 2020 beschikbaar.  
 

Implementeren Hoomdossier 
Het hoomdossier is een adviestool waarin bewoners informatie over hun huis en gebruikersgedrag 
kunnen opslaan en de verduurzaming van hun woning kunnen plannen.  
In 2019 is in verschillende energiecoöperaties incidenteel gebruik gemaakt van het Hoomdossier. De 
meningen over het gebruik daarvan zijn verdeeld. Besloten is vanaf 2020 het Hoomdossier integraal te 
gaan gebruiken binnen de lokale energiecoöperaties en samen goed te onderzoeken of en hoe het 
werken met het Hoomdossier als onderdeel van het energiecoachgesprek werkt.   
Resultaat: Teams energiecoaches werken structureel met het Hoomdossier. Gewenste verbeteringen 
voor het HOOMdossier vastgesteld. 
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Huurcoaches  
In overleg met de woningcorporaties is een concept voor huurcoach ontwikkeld. Hier wordt dit jaar in 
Gooise Meren mee geëxperimenteerd. De bedoeling is dat dit volgend jaar uitgerold wordt naar de 
verschillende energiecoöperaties. De huurcoach wordt gefinancierd door de woningcorporatie.  
Resultaat: de inzet van de huurcoach wordt gecontinueerd en regionaal ingevoerd, waardoor ook 
huurders voor hen relevant energie advies kunnen krijgen. 
 

Energie-educatie 
In Gooise Meren is in samenwerking met Kompas op Groen (tentoonstelling) en de Stichting omgevings-
educatie (lessen) een aanpak voor energie-educatie uitgewerkt voor PO en VO. Dit wordt gefinancierd 
door Gooise Meren. De bedoeling is dat dit volgend jaar gedeeld gaat worden met andere 
energiecoöperaties in de regio.  
Resultaat: een overdraagbaar energie-educatiepakket dat ook door scholen in andere gemeenten 
afgenomen kan worden. 

Ontwikkelproject regionale inkoopactie isolatie  
Met een collectieve inkoopactie faciliteren we de contacten tussen bewoners en bedrijven om tot 
offertes en uitvoering van maatregelen te komen. Afgelopen jaar zijn lokaal enkele inkoopacties 
uitgevoerd. Deze worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een regionale aanpak waar alle 
coöperaties gebruik van kunnen maken en tevens koppelen we deze regionale aanpak van de inkoopactie 
isolatie met het energiedienstenbedrijf.  
Resultaat: regionale aanpak inkoopactie isolatie en afstemming met het energiedienstenbedrijf daarover. 
 

Periodieke collectieve inkoopactie isolatie  
Vanaf najaar 2020 gaan we periodiek (tweemaal per jaar) een collectieve inkoopactie isolatie draaien. 
Deze wordt regionaal gestart en lokaal uitgevoerd.  
Resultaat: periodieke afspraak om elk voor en najaar een collectieve inkoopactie isolatie te doen, 
waardoor zo veel mogelijk huishoudens gestimuleerd worden aan deze collectieve inkoopacties deel te 
nemen. 
 

Uitwisselen en leren lokale projecten PAW 
Verschillende coöperaties zijn gestart met een project in het kader van het programma aardgasvrije 
wijken. Door uitwisseling en samen leren proberen we elkaar te helpen bij het realiseren van de aanvraag.  
We creëren de ruimte binnen Energie Verbonden om deze projecten te blijven uit te wisselen en leren.  
Resultaat: een werkwijze waarin we uitwisselen en leren van elkaars (potentiele) PAWprojecten 
 

In kaart brengen basisprocessen en professionaliseren  
In kaart brengen van basisprocessen, waaronder ontwerp digitaal monitoren vraagkant, het plannen van 
energiecoachgesprekken en het investeren in bewonersrelaties.  
Het gaat om het stroomlijnen en digitaliseren van de werkprocessen die nodig zijn om de activiteiten van 
lokale energiecoöperaties goed en in samenhang uit te voeren (zie hoofdstuk 4 activiteiten lokale 
energiecoöperaties) en het doel van deze activiteiten: het daadwerkelijk meenemen van bewoners in de 
energietransitie, te monitoren. De huidige systemen sluiten nog niet voldoende aan en/of worden nog 
niet optimaal benut. Onderdeel daarvan is het verbeteren van het gebruik van Econobis, het crm-systeem 
van energiecoöperaties. Indien nodig zullen we in 2021 aanvullende of nieuwe digitale tools ontwikkelen 
om de digitale ondersteuning van energiecoöperaties sluitend te maken. Dit wordt opgepakt samen met 
andere energiecoöperaties in het land.  
Ontwikkelen aanpak coöperatief organiseren en professionaliseren: lokale energiecoöperaties zijn in 
verschillende fasen van ontwikkeling. De energiecoöperaties hebben er belang bij dat we allemaal lokaal 
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sterk worden. Dit doen we enerzijds door regionaal concepten te ontwikkelen en anderzijds door het 
faciliteren van energiecoöperaties in ontwikkeling. 
Resultaat 2020: basisprocessen in kaart, verder professionalisering energiecoöperaties en helderheid over 
volgende stappen 
 

RET/BOEG 
Energie Verbonden is partner in de energietransitie. Participeert in het RET (regionale energietransitie 
team) en het BOEG (bestuurlijk overleg energietransitie G&V) 
Resultaat: samenwerking met en beschikbaarheid van partners in het RET/BOEG 
 

RES en participatiecoalitie 
Met alle energiecoöperaties van Noord Holland Zuid samen hebben we een eigen vertegenwoordiger in 
de RES en de participatiecoalitie (landelijk ondersteuningsprogramma in het kader van het 
klimaatakkoord). Als Energie Verbonden werken we nauw samen met onze provinciale en landelijke 
ondersteuning en belangenbehartiging.  
Resultaat: Afgestemd met RES-vertegenwoordiging en participatiecoalitie. Samenwerking met provinciale 
en landelijke ondersteuning en belangenbehartiging 
 

Algemene Coördinatie 
De algemene coördinatie van Energie Verbonden zorgt voor de dagelijkse voortgang, faciliteert de 
energiecoöperaties in ontwikkeling, is vraagbaak en bundelt waar nodig krachten, zorgt voor uitwisseling,  
afstemming en verspreiden van informatie.   
Resultaat: Continuïteit, ondersteuning, vraagbaak, afstemming en uitwisseling Energie Verbonden 
 

Algemeen Organisatie 
Zoals iedere organisatie heeft ook Energie Verbonden een aantal organisatiekosten. Denk aan 
communicatie, bankkosten, website, e-herkenning, lidmaatschap landelijke organisaties voor 
energiecoöperaties enzovoort.  
Resultaat: uitvoering kunnen geven aan organisatie Energie Verbonden 
 

 

 

 

5. Planning regionale activiteiten en projecten 2020 
Veel activiteiten en projecten zijn tussen januari en maart al in gang gezet. Met name in de afstemming tussen 

de verschillende energiecoöperaties, het regionaal maken van de collectieve inkoopacties en het werken met 

het Hoomdossier zijn al flinke stappen gezet. Voor verschillende opgaven zijn regionale coördinatoren (RC) 

aangesteld en werkgroepen gevormd met lokale vertegenwoordigers per energiecoöperatie. Het team 

regionale energiecoördinatoren bestaat vooralsnog uit vijf personen: algemeen coördinator, coördinator 

energieopwekking, coördinator scholing energiecoaches, coördinator inkoopactie isolatie, coördinator 

basisprocessen. Daarnaast zijn er projectleiders voor bepaalde concrete opdrachten.  
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Opgave Wie  Activiteit/project Planning 

Partner 
Energiediensten 
bedrijf 

Team regionale 
coördinatoren en 
projectleider voor 
energiedienstenbedrijf 

Ontwikkelen  
samenwerkingsmodel DuBo 

April-juni 2020 

Koppelen collectieve acties en 
energiedienstenbedrijf  

Juli-sept 2020 

Partnerschap energiedienstenbedrijf april-dec 2020 

Miel Janssen, Gert vd Windt,  
Wim Schaap 

VVE-voorbeeld maken (Gooise Meren en 
Hilversum samen met 
energiedienstenbedrijf)  

Maart-juli 2020 

Energie 
opwekking 

Wim Schaap (RC 
energieopwekking) 
met werkgroep 

Starten regionale collectieve actie 
zonnepanelen op basis van lokaal 
Ontwikkelproject naar regionale aanpak, 
Koppeling energiedienstenbedrijf 

Maart-juli 2020 

Collectieve inkoopactie zonnepanelen  
volgens regionale aanpak en periodieke 
uitvoering voorjaar en najaar 

Sept-dec 2020 
 

Wim Schaap en  
Gert van der Windt/ Max 
Pohle 

Draaiboek beheer, Uitvraag en keuze 
bedrijven voor uitvoering beheer 
Koppeling energiedienstenbedrijf 

Jan-april  2020 

Wim Schaap  
en bestuur 

Draaiboek collectieve opwekking  
Werving technische projectleiding 

Jan-juli 2020 

Anne-Marie Poorthuis, Miel 
Janssen, Wim Schaap 

Grote dakenplan (format Wijdemeren) 
verbreden 

April-juni 2020 

Energie 
besparing 

Jos Sweerts (RC scholing EC) 
en Ulrike de Jong (tot en met 
maart) 

Jaarplanning scholing en training 
Coördinatie scholing en training 

Jan-dec 2020 

Werkgroep met 
contactpersoon/helpdesk  
Gerald Chermin 

Implementeren Hoomdossier 
Werken met Hoomdossier 

Jan-juni 2020 
Jan-dec 2020 

Miel Janssen (WattNu) Huurcoaches (i.o.v woningcorporatie) Jan-dec 2020 

Werkgroep Gooise Meren Energie-educatie (voorbeeld maken) Jan-dec 2020 

Martin Valkenburg (HET) 

Collectieve inkoopactie isolatie 
Ontwikkelproject regionale aanpak 
Koppeling energiedienstenbedrijf 

Jan-juli 2020 

Collectieve inkoopactie isolatie  
volgens regionale aanpak en  
periodieke uitvoering voorjaar en najaar 

Sept-dec 2020 

Transitievisie 
warmte 

Lokale trekkers projecten 
Leren en uitwisselen  
lokale projecten PAW 

Jan-dec 2020 

Basisprocessen 
en  
Professionalisering 

Ulrike de Jong (RC 
basisprocessen) 
Aernoud Olde 
Hanke Mauser 

In kaart brengen basisprocessen  
Verbeteren gebruik Econobis 
Ontwerp digitaal monitoren vraagkant 
Concept coöperatief organiseren 
Professionele maatschappelijke organisatie 

Jan-dec 2020 

Energie 
Verbonden 
Algemeen 

Miel Janssen, Anne-Marie 
Poorthuis 

RET/BOEG 

Jan-dec 2020 Aernoud Olde RES en participatiecoalitie 

Anne-Marie Poorthuis  Algemene coördinatie (vacature 2021) 
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6. Begroting Energie Verbonden 2020 voor financiering vanuit regio G&V 

Opgave Activiteit/project Begrote kosten 

Partner 
Energiediensten 
bedrijf 

Ontwikkelen samenwerkingsmodel DuBo 5.000 

Partnerschap energiedienstenbedrijf 5.000 

VVE-voorbeeld maken (Gooise Meren en Hilversum 
samen met energiedienstenbedrijf)  

- 

Energie 
opwekking 

Inkoopactie zonnepanelen: ontwikkelproject naar 
regionale aanpak en koppelen inkoopactie met 
energiedienstenbedrijf 

5.000 

Periodiek collectieve inkoopactie zonnepanelen  
Najaar 2020 

5.000 

Coördinatie beheer 
(draaiboek en schakelen tussen bedrijven en lokaal) 

5.000 

Coördinatie collectieve opwekking  
(draaiboek en werving technische projectleiding) 

5.000 

Grote dakenplan (format Wijdemeren) verbreden - 

Energiecoachtraining  
en ontwikkeling 

Coördinatie opleiding en training 
6.250 

 

10 x basistraining energiecoach 4 dagdelen 25.000 

10 x training hoomdossier een dagdeel   7.000 

Tweemaal per jaar training lokale coördinatoren 
energiecoaches  

2.000 

3 x training warmtescan 2.500 

4 x per jaar bijscholing/regionale 
netwerkbijeenkomsten 

4.500 

Energie 
besparing 

Implementeren Hoomdossier  10.000 

Huurcoaches  - 

Energie-educatie  

Inkoopactie isolatie: ontwikkelproject regionale 
aanpak en koppelen inkoopactie met 
energiedienstenbedrijf 

5.000 

Periodieke collectieve inkoopactie isolatie  
najaar 2020 

5.000 

Transitievisie warmte 
Leren en uitwisselen  
lokale projecten PAW 

- 

Basisprocessen 
en  
Professionalisering 

In kaart brengen basisprocessen  
Ontwerp digitaal monitoren vraagkant 
Ontwikkelen aanpak Coöperatief organiseren 
Training en praktijkbegeleiding coöperaties  

20.000 

Energie Verbonden 
Algemeen 

RET/BOEG - 

RES en participatiecoalitie - 

Algemene coördinatie (vacature 2021) 10.000 

Organisatiekosten (communicatie, bank, website, 
lidmaatschappen enz) 

5.000 

Totaal ex btw Begroting Energie Verbonden 2020 exclusief btw 132.250 

BTW 21% btw 27.773 

Totaal Begroting Energie Verbonden inclusief btw € 160.023 
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7. Lokale activiteiten energiecoöperaties (basis) 

Essentie van de lokale energiecoöperaties is dat wij werken door en voor bewoners. Enerzijds bundelen 

energiecoöperaties de lokale initiatiefkracht, kennis, deskundigheid en inzet van bewoners op het gebied van 

de energietransitie. Anderzijds is de ambitie om medebewoners mee te nemen in de energietransitie door ze 

bewust te maken (gesprekken en informeren), de mogelijkheden voor verduurzamen van de eigen woning te 

onderzoeken (adviseren, faciliteren plannen), maatregelen te nemen (acties) en voor te bereiden op 

aardgasvrij (transitie). Dit geeft een diversiteit aan activiteiten, die zich steeds meer uitkristalliseren, maar ook 

de creativiteit blijven vragen van de lokale energiecoöperaties om nieuwe bewonersrelaties te leggen en 

bewoners mee te nemen in de energietransitie. Door regionaal krachten te bundelen proberen we het 

coöperatief organiseren steeds meer te professionaliseren en van de ontwikkelde activiteiten goede 

concepten te maken. Dat neemt niet weg dat er altijd sprake zal zijn van lokaal maatwerk en lokale creativiteit. 

 

Globaal overzicht activiteiten lokale energietransitie vanuit bewonersperspectief 

Bewust maken 
(gesprek en 
informeren 
bewoners) 
 
 

Infoavonden (open 
uitnodiging om mee te doen)  
 
Communicatiemateriaal 
Vraagbaak 
 
Energielessen/tentoonstelling 
 
Thema-avonden/webinars 
 
Infopunten 

Lokale uitnodiging en 
introductie 
▪ Energiebewustzijn 
▪ Energiebesparing 
▪ Energieopwekking 
▪ Warmtetransitie 

Vier opgaven (gemeente) 
▪ Energietransitie actueel 

maatschappelijk thema 
van ons allemaal 

▪ Opgave verduurzaming 
woningen 

▪ Opgave nieuwe energie 
50% lokaal eigendom 

▪ Van het gas af met 
behulp van duurzame 
warmtebronnen 

Onderzoeken  
eigen woning 
(adviseren/ 
faciliteren plannen 
bewoners) 
 

Energiecoaches (persoonlijk 
contact),  
focus is individueel bewoners 
op gang helpen 

▪ Inzicht in eigen gebruik, verbruik van apparaten, 
verlichting en kleine bespaarmaatregelen 

▪ Inzicht in de energielekken huis (warmtescan) 
▪ Inzicht in de energiestaat van de woning en je 

persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden in 
relatie tot verduurzaming 

▪ Inzicht in energiebesparingsplan voor de langere 
termijn (werken met het hoomdossier) 

Straat- en buurtgesprekken 
(met je buren, krachten 
bundelen, gezamenlijkheid 
en informeel aan de 
keukentafel)  

▪ Uitwisselen van ervaring en kennis 
▪ Stimuleren van doen 
▪ Voorbeeldhuizen in beeld brengen 
▪ Motiveren en voorbereiden tot individuele en/of 

collectieve acties (isolatie, opwekking) 
▪ Uitdagingen aangaan (bijv buurtbatterij of aardgasvrij) 

Realiseren 
maatregelen 
(acties en 
participatie) 
 

werven en monitoren 
bewoners bij collectieve 
acties en participatie in 
collectieve opwekking 

▪ Deelnemen aan collectieve inkoopactie zonnepanelen 
▪ Deelnemen aan collectieve inkoopactie isolatie 
▪ Collectieve opwekking (participatie) 

Voorbereiden 
aardgasvrij 
(transitie) 

Buurtaanpak (met je buurt, 
wijk of dorp, ) Focus is 
warmte op weg naar 
aardgasvrij 

▪ Bewoners meenemen in traject aardgasvrij 
▪ Warmtebronnen, warmtenetten, warmtepompen 

(individueel en collectief), bewoners betrokken, 
huizen voorbereid 
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8. Bestuur Energie Verbonden 

Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek. Als lokale 

energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie in onze gemeente vanuit bewonersperspectief. 

Regionaal bundelen we waar nodig onze krachten en investeren in ontwikkeling, professionalisering en 

partnerschap. Energie Verbonden organiseert alleen regionaal wat lokaal versterkt. Zijn er meerdere 

energiecoöperaties in één gemeente dan zorgen de betreffende energiecoöperaties lokaal voor afstemming en 

regionaal voor een gezamenlijke stem per gemeente. Verschillende inzichten van energiecoöperaties binnen 

één gemeente worden altijd lokaal afgestemd en opgelost en niet regionaal.  

Formeel is de afspraak dat het bestuur van Energie Verbonden bestaat uit één vertegenwoordiger per 

gemeente. Voorlopig wijken we (op verzoek van HETcoöperatie) af van deze vertegenwoordiging  per 

gemeente en geven we de huidige energiecoöperaties de ruimte om allen een vertegenwoordiger af te 

vaardigen naar het bestuur. Overigens wel met verantwoordelijkheid voor lokale afstemming zoals hierboven 

beschreven. Mochten er nog meer coöperaties per gemeente worden opgericht  dan gaan we terug naar de 

formele afspraak.  

 

Bestuur Gemeente Energiecoöperaties 

Miel Janssen (penningmeester) Gooise Meren Watt Nu 

Anne-Marie Poorthuis (voorzitter) Wijdemeren ECWijdemeren 

John Dietz (secretaris) Hilversum HilverZon 

Justine Ros Hilversum HET 

Liselotte Smorenburg Laren  Hut van Mie 

Peter Uitendaal Blaricum Hut van Mie 

Gerrit van Oorschot Huizen Huizen Duurzaam 

Paul Roholl Weesp Weesp ECO Energie 

Peter van Drenth  Eemnes Eemnes Energie 

 
Raad van Toezicht 

Naast het bestuur zal er in 2020 een Raad van Toezicht worden ingesteld. Deze zal bestaan uit minimaal drie 

personen.  


